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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่
เป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ“ประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตปริญญาโทแผน ข ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ
และทาให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่นาไปสู่การเป็น
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงต่อไป
ในเอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมและสรุปรายชื่อผลงานที่ได้เข้าร่วมนาเสนอในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 3 รวมจานวนทั้งสิ้น 140 ผลงาน ซึ่งได้มีจานวนคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมนาเสนอผลงาน จานวน 1 วิทยาลัย
6 คณะ โดยมีการนาเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ดังนี้
วิทยาลัยการศึกษา
จานวน 94
ผลงาน
คณะแพทยศาสตร์
จานวน 13
ผลงาน
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 13
ผลงาน
คณะศิลปศาสตร์
จานวน 9
ผลงาน
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
จานวน 9
ผลงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน 1
ผลงาน
คณะนิติศาสตร์
จานวน 1
ผลงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่
สาคัญของมหาวิทยาลัยที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กา้ วไปสู่การเป็นนักวิชาการ
และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาอารยะ
ต่อไป จึงขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุ นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้
สาเร็จด้วยดี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
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เกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3
The 3rd Phayao Graduate Research Conference (PGRC 3)
หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคน ที่มีความสามารถไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น โดยพื้นฐานการวิจัยเป็นศาสตร์ที่มีหลักวิชาและเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ที่เชื่อถือได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการวิจั ยและพัฒนาเป็นตัวจักรสาคัญในการสนับสนุนทรัพยากร
มนุษย์ตอ่ การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว รวมไปถึงเพื่อให้เป็น
ตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดโครงการ
“ประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ 3” ขึน้ เพื่อสนับสนุนให้มกี ารเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนิสิ ต
ระดับปริญญาโทแผน ข เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และนักวิชาการ
ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะและทาให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต
ปริญญาโทแผน ข สู่สาธารณะชน
2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและข้อมูลการวิจัย
ระหว่างนิสติ คณาจารย์ และนักวิชาการจากสาขาวิชาต่าง ๆ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สู่การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
รูปแบบการประชุม
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
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กาหนดการ ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3
The 3rd Phayao Graduate Research Conference (PGRC 3)
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม(หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา
เวลา
กิจกรรม
08.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน
10.00 น. – 12.00 น. นาเสนอผลงาน
- วิทยาลัยการศึกษา

12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 17.30 น.

สถานที่
ชัน้ 2 บริเวณห้อง PKY-1

ห้อง C-101 / C-102 / C-103 /
C-104 / C-201 / C-202 / C-203
- คณะศิลปศาสตร์
ห้อง C-204 / B-102
- คณะแพทยศาสตร์
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- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ห้อง C-301
- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้อง C-302
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์
ห้อง ICT-1419
และการสื่อสาร
- คณะนิตศิ าสตร์
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พักรับประทานอาหารกลางวัน
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- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้อง C-302

จานวนผลงานการนาเสนอ
กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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of health status access to health services health behavior and quality of life between among elders in Tribal
ethnic and Flat area, MaeYao Sub-district, Muang District, Chiangrai Province) โดย จิรนันท์ มากปรางค์ และ
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รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2

การเปรียบเทียบสถานะสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และ
คุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูงและกลุ่มพื้นที่ราบลุ่ม ตาบล
แม่ยาว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Comparison of health status access to health services health behavior and
quality of life between among elders in Tribal ethnic and Flat area, MaeYao
Sub-district, Muang District, Chiangrai Province
จิรนันท์ มากปรางค์1* และ น้าเงิน จันทรมณี2
Jiranan Makprang1* and Namngern Chantaramanee2
บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสถานะสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุ่ม ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย จ้าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 180 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรใช้ค่าการทดสอบที (Independent sample t-test)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทังกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่ สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 60-69 ปี สถานะสุขภาพโดยจ้าแนกตามการมีโรคประจ้าตัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทังที่
เป็น กลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ้าตัว และในกลุ่มที่มีโรคประจ้าตัวนันส่วนใหญ่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า ทัง 2 กลุ่มส่วนใหญ่เคยใช้บริการตรวจสุขภาพ
ของโรงพยาบาลที่มกี ารจัดบริการให้และมากกว่าครึ่งของทัง 2 กลุ่มมีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีความสะดวกใน
การเข้าถึงสถานบริการสุขภาพที่ใช้ประจ้าเกือบทังหมด มีเพียงแค่ร้อยละ 5.6 ที่ไม่มีความสะดวกในการเข้าถึงสถาน
บริการสุขภาพที่ใช้ประจ้าเนื่องจากมีระยะทางไกลจากบ้าน และการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต 4 ด้านของ
ผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุม่ พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงมีคะแนนมากกว่ากลุ่มพืนที่ราบลุ่มใน
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงมีคะแนนโดยรวมทัง 4 ด้าน มากกว่า
กลุ่มพืนที่ราบลุ่มแต่ไม่มีความแตกต่างที่มีนัยส้าคัญทางสถิติส่วนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 4
ด้าน ของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุ่ม พบว่า พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมทัง 4 ด้าน ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์พืนที่สูงมีคา่ คะแนนเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มพืนที่ราบลุม่ แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงมีค่า
คะแนนเฉลี่ยในด้านการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกายมากกว่ากลุ่มพืนที่ราบลุ่ม ส่วนในด้านการปฏิบัติตน
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ในภาวะเจ็บป่วยและการจัดการความเครียดมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มพืนที่ราบลุ่ม พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ในด้านการรับประทานอาหาร (P-value = 0.003)
คาสาคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ ผู้สูงอายุ

Abstract
The purposes of this research were to comparison of health status access to health services health
behavior and quality of life between among elders in Tribal ethnic and Flat area, MaeYao Sub-district, Muang
District, Chiangrai Province. The data, classified by personal information, was collected from 180 elderly people.
The data were analyzed by frequency, percentage, mean ( ), standard deviation (S.D.), and analysis of
differences between the variables using the independent sample t-test.
The results showed that the interviewed respondents from both Tribal ethnic and Flat area respondents
were mostly females, aged 60-69. Health status, classified by disease, found that the majority of respondents,
both Tribal ethnic and Flat area groups, had no congenital disease. And in the group with the disease is mainly
hypertension. Access to the elderly's health service found that most of the two groups used the health check-up
service provided by the hospital and more than half of the two groups had universal health insurance cards. It is
easy to access almost all health facilities, only 5.6 percent have no access to regular health care facilities
because they are far from home. And the analysis and comparison of four aspects of the quality of life for the
elderly, Tribal ethnic and Flat areas found that Tribal ethnic groups scored higher than the Flat area group in
terms of social relations. And environmentally However, in the Tribal ethnic group, there were 4 overall scores
over the Flat areas, but there ere no statistically significant differences. The analysis of the 4 health behaviours
of the elderly in Tribal ethnic and Flat area, found that the 4 health behaviors of Tribal ethnic.However, on the
other hand, it was found that the Tribal ethnic had the mean score in eating and exercise rather than Flat
area.In terms of practice in illness and stress managementthe average score is less thanFlat area. There was a
statistically significant difference in diet (p -value = 0.003)
Keywords: Health behavior, elderly

บทนา
ในสังคมโลกปัจจุบัน สถานการณ์ประชากรก้าลังเป็นที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ โครงสร้าง
ประชากรที่ก้าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสังคมที่เข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" (Aging Society) โดยจากข้อมูล
ของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลั งจากปี 2552 ประชากรที่ อยู่ในวัย พึ่ง พิง ได้ แก่ เด็ก และ
ผู้สูงอายุ จะมีจ้านวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน
ส้าหรับประเทศไทยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ใ น พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2557 ไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 10,014,699 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9
ของประชากรทังหมดของประเทศ และคาดว่าจะเพิ่มขึนเป็น ร้อยละ 29 ของประชากรทังหมด ในปี พ.ศ.2577 ในขณะ
ที่ดัชนีผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มขึนจาก 47.7 ใน พ.ศ. 2550 เป็น 60.8 ใน พ.ศ. 2554 นอกจากนียังพบว่า อัตราส่วน
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เกือหนุนผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงจาก 6.3 ใน พ.ศ. 2550 เหลือ 5.5 ใน พ.ศ. 2554 รวมทังยังพบอีกว่าอัตราส่วน
พึ่งพิง วัยสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนจากร้อยละ 16 ใน พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 18.1 ใน พ.ศ.2554 สังคมไทยเป็น
สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรรวม 64.5 ล้านคน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึนไป 9.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.57 ของ
ประชากรรวม (ส้ า นั ก สถิ ติแ ห่ ง ชาติ, 2557) จากการส้ า รวจภาวะผู้ สู ง อายุ ไ ทย ปี 2556 พบว่า ผู้ สู ง อายุ ไ ทยมี
พฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์ ร้อยละ 26 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่ตังไว้ ร้อยละ 30 การมี
พฤติกรรมสุขภาพ ที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้สูงอายุไทยมีปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพหลายประการ จากการคัดกรอง
เพื่อจ้าแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะพึ่งพิงและประเมินความจ้าเป็นด้านการสนับสนุนบริการ และจัดบริการด้านสุขภาพ
และสังคมจ้านวน 6,394,022 ราย จ้าแนกเป็นกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 1.4 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 19.48 และกลุ่มติด
สังคม ร้อยละ 79.12 (ส้านักสถิติแห่งชาติ , 2557) ดังนันกระทรวงสาธารณสุขจึงได้วางเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงในข้อที่ 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์กระทรวงข้อที่ 1. เสริมสร้าง
การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาการเปรียบเทียบสถานะสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
และ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุ่ม ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบสถานะสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุม่ ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย

สถานะสุขภาพ

การเข้าถึงบริการสุขภาพ

ปัจจัยเชิงพืนที่
1. พืนที่สูง
2. พืนที่ราบลุม่

พฤติกรรมสุขภาพ

คุณภาพชีวิต
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาผู้สูงอายุที่อาศัยและมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ้านวน 320 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุที่อาศัยและมีทะเบียนบ้านอยู่หมู่ที่ 1 และ 10 ในเขตรับผิด ชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจ้านวน 320 คน โดยผู้สูงอายุพืนที่ราบอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 และผู้สูงอายุบน
พืนที่สูงอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 10 จากขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเปิดตารางอย่างง่ายของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie&
Morgan, 1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครังนีจ้านวน 175 คน และผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพิ่มอีก 5 คน เผื่อ
จ้านวนตัวอย่างที่อาจได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์เป็น จ้านวน 180 คน โดยแบ่งเป็นพืนที่สูง/พืนที่ราบ พืนที่ละ 90 คน เมื่อได้
จ้านวนกลุ่มตัวอย่างแล้ว จากนันจึงท้าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยเอารายชื่อประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง มาท้าการก้าหนดเลขหมาย โดยแบ่ งเป็นผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 จ้านวน 1 บัญชีแ ละผู้สูงอายุหมู่ที่ 10
จ้านวน 1 บัญชี ซึ่งในแต่ละบัญชีจะใส่เรียงล้าดับกันไป โดยไม่เว้นหรือซ้ากันหลังจากนันจึงท้าการจับฉลากหมายเลข
ตามจ้านวนที่ต้องการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ช้ในการศึก ษาครังนีเป็น แบบสอบถามที่ผู้ วิจัย ได้ สร้า งขึนและปรับปรุ งข้อ ค้าถามของวั ชพล
ประสิทธิ์ ก้ อนแก้ว (2557) และได้น้าเครื่องชีวัด คุณภาพชีวิตขององค์ การอนามั ยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทยจาก
โครงการจัดท้าโปรแกรมส้าเร็จรูปในการส้ารวจสุขภาพจิตในพืนที่ ปี พ.ศ. 2545 มาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสถานะสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุ่ม ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานะสุขภาพ ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ ส่วนที่ 3 ข้อมูลคุณภาพชีวติ ส่วนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 4 ด้าน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ศึกษาน้าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความสมารถ จ้านวน 3 ท่านตรวจสอบ Content
validity จากนันปรั บปรุ งแก้ไ ขค้า แนะน้ าของผู้เชี่ยวชาญแล้ วน้าแบบสอบถามที่ได้ ไปทดลองใช้ (Try out) กั บกลุ่ ม
ผู้สูงอายุในพืนที่คล้ายกันจ้านวน 30 คน คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลต้าบลดอยฮาง อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เพื่อทดสอบคุณภาพความเชื่อมั่น โดยประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส้าเร็จรูปหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach alpha coeffcient) โดยถือหลักค่า ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าสูงกว่า 0.70
แสดงว่าเครื่องมือ มีความเชื่อมั่นระดับดี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ ศึ ก ษาอบรมและชี แจงเกี่ ย วกั บ ขั นตอนและวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล และการสอบถามให้ กั บ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และ 10 ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ้านวนหมู่บ้านละ 3 คน โดย
การใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย
2. ผู้ศกึ ษาชีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการพิทักษ์สิทธิ์ให้แก่กลุม่ ตัวอย่างและชีแจงว่าอาสาสมัคร มี
สิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยและถอนตัวออกจากการวิจัย ได้ทุกเมื่อโดยไม่สูญเสียสิทธิใด ๆ ที่อาสาสมัครพึง
ได้รับ เมื่อได้รับความยินยอม จึงเตรียมด้าเนินการเก็บข้อมูล
- Proceedings -

6

3. ด้าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามอาสาสมัค รครังละ 1 คน แต่ละคนจะได้รับการสอบถาม 1 ครัง
เริ่มท้าช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ ภาค
ประชาชนระดับท้องถิ่น
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบไปด้วย สถานะบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพ รายได้
ความพอเพียงของรายได้ แหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ และภาวะการมีโรคประจ้าตัว โดยใช้การแจกแจงความถี่ และ
ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของสถานะสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุ่ม ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย โดยใช้ค่าการทดสอบที (Independent sample t-test)

ผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทังกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุ่ม ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60-69 ปี กลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ ส่วนกลุ่มพืนที่ราบลุ่ม
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา มากกว่าครึ่งของทัง 2 กลุ่มมีสถานภาพสมรส และมีรายได้ไม่เกิน 5,000
บาทต่อเดือน เมื่อน้ารายได้เทียบกับรายจ่าย พบว่า มีรายได้พอดีรายจ่าย ซึ่งแหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ ได้จาก
สวัสดิการจากรัฐ ส่วนรายได้หลักที่ได้รับของผู้สูงอายุทัง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันคือกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงส่วนใหญ่
มีรายได้หลักมาจากเบียผู้สูงอายุ รองลงมาได้มาจากการประกอบอาชีพ ส่วนกลุ่มพืนที่ราบลุ่มมีรายได้ หลักมาจาก
การประกอบอาชีพ รองลงมาได้มาจากบุคคลในครอบครัว เช่น คู่สมรส บุตร
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 180)
รายการ
1. สถานะบุคคล
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ
60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปีขนไป
ึ
4. ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มชาติพันธุพ
์ ื้นที่สูง
จานวน (ร้อยละ)
90 (50.0)

กลุ่มพื้นที่ราบลุ่ม
จานวน (ร้อยละ)
90 (50.0)

38 (42.2)
52 (57.8)

39 (43.3)
51 (56.7)

44 (49.0)
25 (27.7)
21 (23.3)

54 (60.1)
35 (38.8)
1 (1.1)

54 (60.0)
36 (40.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

29 (32.2)
59 (65.6)
1 (1.1)
1 (1.1)
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ตาราง 1 (ต่อ)
รายการ

กลุ่มชาติพันธุพ
์ ื้นที่สูง
จานวน (ร้อยละ)

กลุ่มพื้นที่ราบลุ่ม
จานวน (ร้อยละ)

5 (5.6)
58 (64.4)
26 (28.9)
1 (1.1)

7 (7.8)
53 (58.9)
27 (30.0)
3 (3.3)

83 (92.3)
7 (7.7)
0 (0.0)

78 (86.7)
11 (12.2)
1 (1.1)

4 (4.4)
45 (50.0)
41 (45.6)

4 (4.4)
53 (58.9)
33 (36.7)

42 (46.7)
0 (0.0)
60 (66.7)
78 (86.7)

42 (46.7)
1 (1.1)
58 (64.4)
82 (91.1)

28 (31.1)
0 (0.0)
24 (26.7)
38 (42.2)

34 (37.8)
1 (1.1)
29 (32.2)
26 (28.9)

5. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า/แยก
6. รายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน
5,000-10,000 บาท/เดือน
มากกว่า 10,000 บาท/เดือน
7. รายได้เมื่อเทียบกับรายจ่าย
รายได้มากกว่ารายจ่าย
รายได้พอดีกับรายจ่าย
รายได้นอ้ ยกว่ารายจ่าย
8. ที่มาของรายได้*
การประกอบอาชีพ
บ้านาญ
จากบุคคลในครอบครัวเช่น คู่สมรส บุตร
สวั ส ดิ การจากรั ฐ เช่น เบี ยยัง ชีพ เงิ น สงเคราะห์
ฯลฯ
9. ที่มาของรายได้หลัก
การประกอบอาชีพ
บ้านาญ
จากบุคคลในครอบครัว เช่น คู่สมรส บุตร
เบียผู้สูงอายุ

ผลการศึกษาสถานะสุขภาพโดยจ้าแนกตามการมีโรคประจ้าตัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทังที่เป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุม่ ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ้าตัว และในกลุ่มที่มีโรคประจ้าตัวนันส่วนใหญ่เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน ส่วนโรคอื่น ๆ คือ โรคไตวายและโรคหลอดเลือดสมองมีจ้านวนเพียงเล็กน้อย
เท่านัน
ผลการศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยในหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 10 ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย โดยการแสดงจ้านวนและร้อยละ จ้านวน 180 คน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบ
ลุ่มพืนที่ละ 90 คน โดยจ้าแนกตามการใช้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลที่มีการจัดบริการให้ สิทธิ์ในการ
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รักษาพยาบาล ความสะดวกในการเข้าถึงสถานบริการสุขภาพที่ใช้ประจ้าพบว่า ทัง 2 กลุ่มส่วนใหญ่เคยใช้บริการ
ตรวจสุขภาพ ของโรงพยาบาลที่มีการจัดบริการให้และมากกว่าครึ่งของทัง 2 กลุ่มมีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า มี
ความสะดวก ในการเข้าถึงสถานบริการสุขภาพที่ใช้ประจ้าเกือบทังหมด มีเพียงแค่ร้อยละ 5.6 ที่ไม่มีความสะดวกใน
การเข้าถึง สถานบริการสุขภาพที่ใช้ประจ้าเนื่องจากมีระยะทางไกลจากบ้าน
ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต 4 ด้านของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุม่ ที่อาศัยในหมู่
ที่ 1 และ หมู่ที่ 10 ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า คุณภาพชีวิตทัง 4 ด้านคือ ทางด้านร่างกาย
ทางด้านจิตใจ ทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และทางด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน ระดับ
ปานกลาง ทังกลุม่ ชาติพันธุ์พืนที่สูงและพืนที่ราบลุม่ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ พืนที่
สูงมีคะแนนมากกว่ากลุ่มพืนที่ราบลุม่ ในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมเท่านัน แต่ในกลุ่มชาติพันธุ์
พืนที่สูงมีคะแนนโดยรวมทัง 4 ด้าน มากกว่ากลุ่มพืนทีร่ าบลุม่ แต่ไม่มคี วามแตกต่างที่มนี ัยส้าคัญทางสถิติ
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามคุณภาพชีวิตรวมทั้ง 4 ด้าน
คุณภาพชีวิต
1. คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย
2. คุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจ
3. คุณภาพชีวิตทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. คุณภาพชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อม
คะแนนรวม
การแปรผล

กลุ่มชาติพันธุพ
์ ื้นที่สูง
MEAN + S.D.
22.14 + 3.06
21.92 + 2.50
9.08 + 1.90
26.66 + 3.78
86.73 + 9.91
ปานกลาง

กลุ่มพื้นที่ราบลุ่ม
MEAN + S.D.
22.31 + 4.27
20.93 + 2.80
8.86 + 1.35
25.96 + 3.28
84.56 + 9.77
ปานกลาง

P-value

0.142

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 4 ด้านของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุ่มที่อาศัย
ในหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 10 ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมทัง 4 ด้าน ของ
กลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มพืนที่ราบลุ่ม แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์พืนที่
สูงมีค่าคะแนนเฉลี่ยในด้านการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกายมากกว่ากลุ่มพืนที่ราบลุ่ม ส่วนในด้านการ
ปฏิบัตติ นในภาวะเจ็บป่วยและการจัดการความเครียดมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มพืนที่ราบลุ่ม พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในด้านการรับประทานอาหาร (P-value = 0.003 )
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 4 ด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ
1. ด้านการรับประทานอาหาร
2. ด้านการออกก้าลังกาย
3. ด้านการปฏิบัตติ นในภาวะเจ็บป่วย
4. ด้านการจัดการความเครียด
คะแนนรวม

กลุ่มชาติพันธุพ
์ ื้นที่สูง
MEAN + S.D.
2.58 + 2.04
2.02 + 1.74
2.18 + 2.02
2.23 + 1.67
2.25 + 0.22
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กลุ่มพื้นที่ราบลุ่ม
MEAN + S.D.
2.48 + 1.57
1.93 + 1.48
2.25 + 2.08
2.24 + 1.80
2.22 + 0.17

P-value
0.003
0.050
0.066
0.764
0.374
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วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบสถานะสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุ่ม ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย โดยภาพรวมพบว่า คุณภาพชีวิตทัง 4 ด้าน ของผู้สูงอายุมีค่าระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทังกลุม่ ชาติพันธุ์พืนที่สูงและพืนที่ราบลุ่ม คะแนนรวม 79.36 และ 78.98 ตามล้าดับซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธา
ริน สุขอนันต์ และคณะ (2554) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี พบว่า
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 93.76) โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตระดับ
ปานกลาง ( = 91.49) ร้อยละ 64.2
พฤติกรรมสุขภาพทัง 4 ด้าน ของกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 คะแนน ซึ่งมีคะแนน
มากกว่ากลุ่มพืนที่ราบลุม่ ที่มีคา่ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 คะแนน พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ในด้าน
การรับประทานอาหาร (P-value = 0.036) โดยสรุปภาพรวมพบว่าทัง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธราธร ดวงแก้ว และหิรัญญา เดชอุดม (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพ ผู้สูงอายุ ต้าบลโพรงมะเดื่อ อ้าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของ ผู้สูงอายุ
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และการศึกษาของวัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว (2557, หน้า 97) ได้ศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลต้าบลคลองต้าหรุ อ้าเภอเมืองชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลต้า บลคลองต้าหรุ โดยภาพรวมพบว่า มีพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
แต่ขัดแย้งกับการศึกษาของอรชร โวทวี (2548, หน้า 90) ได้ศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ใน
อ้าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยรวมอยูใ่ นระดับพอใช้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เมื่อทราบและเข้าใจถึงสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและพืนที่ราบลุ่ม หมู่ที่ 1 และ หมู่
ที่ 10 ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายแล้วน้าผลวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่
เหมาะสมตามสถานะบุคคล
2. ผลวิจัยที่ได้จากการเปรียบเทียบสถานะสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์พืนที่สูงและกลุ่มพืนที่ราบลุ่ม ต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สามารถน้าไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละด้านได้ โดยเฉพาะด้านการออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 3 ครัง ครังละ 20-30 นาทีหรือมากว่านัน ของทัง 2 กลุ่มที่พบค่าคะแนนเฉลี่ยในการปฏิบัติน้อยอยู่ดังนันทุกภาค
ส่วนในต้าบลแม่ยาวควรมีการกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุทัง 2 กลุ่มเห็นความส้าคัญของการออกก้าลังกายและมี
การออกก้าลังกายมากขึน

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั งนี ส้ า เร็ จ ลงได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าจากหลายท่ า นที่ ไ ด้ อ นุ เ คราะห์ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้
ค้าปรึกษา แนะน้าแนวทางที่ถูกต้องอย่างดีย่ิง โดยเฉพาะอาจารย์ ดร.น้าเงิน จันทรมณี อาจารย์ ที่ปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้า ด้วยตนเอง ได้กรุณาให้ค้าปรึกษา แนะน้า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบับนี เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งผู้ศึกษารู้สึกซาบซึงในความกรุณาและเสียสละเวลาของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ได้กรุณา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือหาและความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
และขอขอบพระคุณ ผู้สูงอายุ ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลแม่ยาว อ้าเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
บิดา มารดา ตลอดจนทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้กล่าวนาม ณ ที่นี ผู้ศึกษาขอ กราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนีด้วย
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การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากในเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในเขตตาบลสะเอียบ อาเภอ
สอง จังหวัดแพร่
Efficacy study of the dental health education program on oral health
care behaviors among school children grade 4-6 in Saeab Subdistrict, Song
District, Phrae Province
หยาดพิรุณ วังอะโศก1* และ สมคิด จูหว้า2
Yadpirun Wungasok 1* and Somkid Juwa2
บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน
2) เพื่อศึกษาสภาวะทันตสุขภาพของเด็กนักเรียน 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ สภาวะทันตสุขภาพ และปริมาณคราบจุลินทรีย์ ในเด็กนักเรียน
ชันประถมศึกษา ปีที่ 4–6 โรงเรียนในเขตต้าบลสะเอียบ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยท้าการศึกษาจากประชากร
จ้านวน 60 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบบันทึกสภาวะทันตสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ แจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Wilcoxon Signed Rank test
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการให้โปรแกรมทั นตสุขศึกษาคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ สูงกว่าก่อนการให้
โปรแกรมทันตสุขศึกษา อย่างมีนั ยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.001) สภาวะโรคฟันผุ เหงือกอักเสบและ
ปริมาณ คราบจุลินทรีย์ลดลงกว่าก่อนการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษาอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P <
0.001)
คาสาคัญ: ทันตสุขศึกษา นักเรียน

Abstract
The present study was quasi–experimental research, and the study was to investigate 1) To study the
personal information of students. 2) To study dental health status of school children 3) To compare the
knowledge, self-efficacy, behavioral prevention of dental caries a, gingivitis, and plaque index among school
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children grade 4-6 in Saeab Subdistrict, Song District, Phrae Province. The study population was 60 students,
Questionnaire and dental health record were used as research tools. Data were analyze by using descriptive
statistic, frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and Wilcoxon Signed Rank test.
The results showed that after intervention, knowledge, self-efficacy, practice for dental caries and
gingivitis prevention were higher than before experimental, that had statistical significance level at 0.05 (P <
0.001).Dental caries, gingivitis and plaque index decreased than before experimental, that had statistical significance
level at 0.05 (P < 0.001).
Keywords: Dental health education, Student

บทนา
ปัจจุบันปัญหาทันตสาธารณสุขเป็นปัญหาเรือรังที่ปรากฏอยู่ทั่วไป ถึงแม้ไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ต้องรักษาอย่าง
เร่งด่วนและไม่ท้าให้เสียชีวติ แต่โรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบเปรียบเสมือนภัยมืดที่บั่นทอนสุขภาพอย่างมาก ทังต่อ
ร่างกายและจิตใจและมีผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนอีกด้วย ซึ่งปัญหาทันตสาธารณสุขในกลุ่มเยาวชน ยังพบ
อยู่เป็นจ้านวนมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียนที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส้าคัญของชาติในอนาคต (รัตติยา ยอด
วงศ์, 2556) ปั ญหาสุ ขภาพช่อ งปากเป็ นสิ่ งที่ สามารถป้อ งกั น และรั กษาได้ แต่ถ้า ไม่รีบแก้ ไขก็จ ะก่ อให้เกิด ความ
เจ็บปวด ทรมาน และยังเป็นแหล่งแพร่เชือโรคไปยังอวัยวะอื่น ๆ ได้
จากการส้ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครังที่ 7 ปี 2555 ของส้านักทันตสาธารณสุข กรม
อนามัย ผลการส้ารวจกลุ่มอายุ 12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ฟันแท้ขึนครบ 28 ซี่ โดยใช้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบความรุนแรงของฟัน
ผุ ในทางสากล พบว่า เด็ ก อายุ 12 ปี มีส ภาวะโรคฟั น ผุ แ ละสภาวะเหงื อ กอั ก เสบ ร้ อ ยละ 52.30 และ 50.30
ตามล้าดับ โดยในภาคเหนือพบสภาวะโรคฟันผุและสภาวะเหงือกอักเสบ ร้อยละ 52.80 และ 52.90 จากการส้ารวจ
สภาวะ ทันตสุขภาพของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ปี 2558 พบว่า เด็กอายุ 12 ปี มีสภาวะโรคฟันผุและโรค
เหงือกอักเสบ ร้อยละ 36.20 และ 60.80 และการส้ารวจสภาวะทันตสุขภาพของเด็กอายุ 12 ปี ในต้าบลสะเอียบ
พบว่า มีสภาวะ โรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ ร้อยละ 17.94 และ 52.30 ตามล้าดับ
จากสถานการณ์ ปัญ หาดั งกล่า วผู้ วิจัย จึ งสนใจที่จ ะประยุ ก ต์ใช้โปรแกรมทัน ตสุ ข ศึก ษามาใช้ใ นการจั ด
กิจกรรม เพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ ความสามารถและการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
ฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนในเขตต้าบลสะเอียบ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ อย่าง
เหมาะสม และยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียน ชัน
ประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนในเขตต้าบลสะเอียบ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4–6 ในเขตต้าบลสะเอียบ อ้าเภอสอง จังหวัด
แพร่
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2. เพื่อศึกษาความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคและสภาวะทันต
สุขภาพของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4–6 ในเขตต้าบลสะเอียบ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ ก่อนและหลังการให้
โปรแกรมทันตสุขศึกษา
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค และ
สภาวะทันตสุขภาพในเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนในเขตต้าบลสะเอียบ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่
ก่อนและหลังการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชันประถมศึกษา ปีที่ 4–6 ที่ศึกษาอยู่โรงเรียนในเขตต้าบลสะเอียบ
อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 60 คน แต่เนื่องจากประชากรกลุ่มเป้าหมายมีขนาดเล็ก ผู้วิจัยจึง
ใช้จ้านวนประชากรเป้าหมายเป็นกลุ่มในการศึกษาโดยมีเกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) และเกณฑ์คัดออก (Exclude
criteria)
เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างเข้า (Inclusion criteria) มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ศึกษาอยู่โรงเรียนใน โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) และ
โรงเรียนบ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่
2. สามารถสื่อสารเข้าใจ ไม่มปี ัญหาในเรื่องการพูด การได้ยนิ อ่านออก เขียนได้
3. ผู้ปกครองยินยอมให้เด็กในความปกครองเข้าร่วมโครงการ
เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างออก (Exclusion criteria) มีดังนี้
1. เด็กนักเรียนไม่ประสงค์เข้าความร่วมโครงการหรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามแผนการด้าเนินโครงการ
2. นักเรียนลาออกหรือย้ายสถานศึกษาระหว่างด้าเนินโครงการ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใ ช้เก็ บรวบรวมข้ อมูล ในการวิจัยครังนี คื อ แบบสอบถามที่ ผู้วิจั ยได้ศึก ษาเอกสารงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย (รัตติยา ยอดวงศ์, 2555) แล้วน้ามาปรับปรุงใช้ตาม
บริบทพืนที่ ดังนี
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของเด็กนักเรียน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องทันตสุขภาพ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านการรับรู้ในความสามารถของตนเองในการปฏิบัตติ ัวทางด้านทันตสุขภาพ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ
ส่วนที่ 5 แบบบันทึกสภาวะโรคฟันผุและโรคเหงือกอักสบ
ส่วนที่ 6 แบบบันทึกปริมาณคราบจุลนิ ทรีย์
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่สร้างขึนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา
และความครอบคลุมของเนือหา แล้วน้าไปพิจารณารายข้อ หากค่า IOC ที่ค้านวณได้มากกว่า 0.5 ขึนไป ถือว่าข้อนัน
มีความสอดคล้องตามเนือหา แต่ถ้าข้อค้าถามใดต่้ากว่า 0.5 ให้ตัดข้อค้าถามนันทิงหรือปรับปรุงค้าถามให้เหมาะสม
แล้วจึงน้าไปทดลองใช้ตอ่ ไป ค่าที่ได้เท่ากับ 0.67–1
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2. หาคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้วิจัยน้าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างที่ศึกษาในพืนที่ใกล้เคียง จ้านวน 30 คน น้าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดย
2.1 หาค่าความเชื่อมั่นของคะแนนความรู้ โดยวิธี Kuder–Richardson ใช้สูตร K-R20 ได้คา่ เท่ากับ 0.83
2.2 วิเคราะห์หาความยากง่าย โดยก้าหนดให้ดัชนีความยากง่ายมีค่าระหว่าง 0.20–0.80 ซึ่งผลที่ได้ผ่าน
ทุกข้อ
2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์คอนบราคอัลฟ่า (Cronbachs’ alpha coefficient) ค่าที่ได้เท่ากับ 0.74
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อประสานงานกับผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต้าบลสะเอียบ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่
เพื่อขออนุญาตเข้าไปศึกษาและเก็บข้อมูลจากเด็กนักเรียน
2. น้าหนังสือจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในเขตต้าบล
สะเอียบ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อชีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ประสานงานกับครูอนามัยโรงเรียนและครูประจ้าชัน นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อชีแจงวัตถุประสงค์ของการ
ท้างานวิจัย
4. ประสานงานและชีแจงวัตถุประสงค์กับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อขออนุญาตให้นักเรียนหรือเด็กในความ
ปกครอง เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยครังนี
5. อสม.แกนน้าส่งเสริมทันตสุขภาพ น้าแบบถามที่สร้างไปเก็บข้อมูลก่อนการด้าเนินโครงการวิจัย
6. ท้าการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์
7. ด้าเนินการตามแผนการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ได้ก้าหนดไว้
8. การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการด้าเนินโครงการวิจัย น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
9. สรุปและประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของประชากร โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
2. วิเคราะห์สภาวะทันสุขภาพ ความรู้ การรับรู้ในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรค และการปฏิบัติ
ตัวในการป้องกันโรคก่อนและหลังการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษาด้วย ค่าสถิตริ ้อยละ ค่าเฉลี่ยของคะแนน และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติตัว
ในการป้องกันโรค ก่อนและหลังการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษาด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Rank test

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนใหญ่มีอายุ 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมาคือ
อายุ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.70 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 11.30 ปี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 นักเรียนใหญ่
ศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมาศึกษาอยู่ในระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4 คิด
เป็นร้อยละ 26.70 และระดับที่นักเรียนศึกษาน้ อยที่สุดคือชันประถมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน คิดเป็นร้อยละ 20 ในส่วน
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ของอาชีพผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองสาวนใหญ่ ร้อยละ 65 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 26.70 และอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 8.30
ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ
พบว่า ก่อนการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่มรี ะดับคะแนนความรู้อยูใ่ นระดับต่้า คิดเป็นร้อย
ละ 86.70 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.30 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เท่ากับ 6.78 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.52 หลังจากการรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา พบว่า ระดับคะแนนความรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 65 ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 28.30 และระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 6.70 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
เท่ากับ 13.38 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.75
ข้อมูลด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ
ก่อนการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนส่วนใหญ่มรี ะดับคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการ
ป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบอยู่ในระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 86.70 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 13.30 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองเท่ากับ 38.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.28 หลังจาก
การรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรค
ฟันผุและโรคเหงือกอักเสบของ อยู่ในระดับต่้าระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78.30 รองลงมามีระดับการรับรู้สูง คิด
เป็นร้อยละ 20 และมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 1.70 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เท่ากับ 54.85 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.91
ข้อมูลด้านการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ
การปฏิบัติตัว ในการป้ องกัน โรคฟัน ผุ และโรคเหงือ กอั กเสบ พบว่า ก่อ นการให้ โปรแกรมทัน ตสุข ศึก ษา
นักเรียน ส่วนใหญ่มกี ารปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ อยูใ่ นระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 95 และ
มีการปฏิบัติตัวในระดับปานกลาง ร้อยละ 5 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติตัว เท่ากับ 9.97 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.97 และหลังการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนส่วนใหญ่มกี ารปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุ และโรค
เหงือกอักเสบ อยู่ในระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 63.30 และมีการปฏิบัติตัวในระดับปานกลาง ร้อยละ 21.70 และมีการ
ปฏิบัตติ ัวในระดับสูง ร้อยละ 15 ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัตติ ัว เท่ากับ 18.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.24
ข้อมูลด้านสภาวะทันตสุขภาพ
สภาวะโรคฟันผุ พบว่า ก่อนการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนมีสภาวะโรคฟันผุ จ้านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35 หลังการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนมีสภาวะโรคฟันผุ จ้านวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.30
สภาวะโรคเหงือกอักเสบ พบว่า ก่อนการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรี ยนมีสภาวะโรคเหงือกอักเสบ
จ้านวน 32 คิดเป็นร้อยละ 53.30 หลังการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนมีสภาวะโรคเหงือกอักเสบ จ้านวน 15
คน คิดเป็นร้อยละ 25
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ พบว่าก่อนการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนมีปริมาณคราบจุลินทรีย์อยู่ใน
ระดับสูง จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมาคือระดับปานกลาง จ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70
และระดับต่้า จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15 หลั งการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนมีระดับปริมาณคราบ
จุลินทรีย์อยู่ในระดับต่้า จ้านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 รองลงมาคือระดับปานกลาง จ้านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.70 และระดับสูง จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5
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ตาราง 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยด้านความรู้ การรับรูความสามารถของ
ตนเอง และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ (N = 60)
ข้อมูล
ความรู้ด้านทันตสุขภาพ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
การปฏิบัติตวั ในการป้องกันโรค
ก่อนการทดลอง
หลังทดลอง

S.D.

Z

p-value

6.78
13.38

2.52
1.75

- 6.76

0.00*

38.18
54.85

5.28
4.91

- 6.74

0.00*

9.97
18.65

2.97
3.24

- 6.75

0.00*

หมายเหตุ: *P-value < 0.001
จากตาราง 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ ก่อนและหลังการให้โปรแกรมทันตสุข
ศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ดา้ นทันตสุขภาพ การรับรู้ความสารถของตนเอง การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟัน
ผุ และโรคเหงือกอักเสบก่อนการให้ทันตสุขศึกษาและหลังการให้ทันตสุขศึกษามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิตทิ ีร่ ะดับ 0.05 (P-value < 0.001)

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียน ชัน
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในเขตต้าบลสะเอียบ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สามารถท้าให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคได้ถูกต้องมากขึน และส่งผลให้
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ รวมถึงสภาวะโรคฟันผุลดลง ซึ่งผู้วจิ ัยขออภิปรายผลในแต่ละประเด็น ดังนี
1. สภาวะโรคฟันผุและปริมาณคราบจุลินทรีย์
จากการศึกษาครังนี พบว่า ก่อนการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนมีสภาวะโรค ฟันผุจ้านวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 35 สภาวะโรคเหงือกอักเสบ จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 และปริมาณคราบจุลินทรีย์ อยู่ใน
ระดับสูง จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 ภายหลังการได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา พบว่า เด็กนักเรียน มี
สภาวะโรคฟันผุ จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 สภาวะโรคเหงือกอักเสบ จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25
ปริมาณคราบจุลินทรีย์อยู่ในระดับสูง จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ พลท้าว (2557) ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาร่วมกับการใช้ส่ือ
ประสมช่วยสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนระดับประถมศึกษา
พบว่า การใช้ส่ือประสมช่วยสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบในนักเรียน
ระดับประถมศึกษา สภาวะเหงือกอักเสบในกลุ่มทดลอง ลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
เยาวดี มาพูนธนะ (2555) ศึกษาเรื่อผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค
- Proceedings -

17

ร่ ว มกั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคเหงื อ กอั ก เสบของนั ก เรี ย นชั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันโรคร่วมกับ การ
สนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6
สภาวะเหงือกอักเสบในกลุ่มทดลอง ลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ รัตติยา ยอดวงศ์
(2556) ศึก ษาประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมทั นตสุข ศึก ษาในการปรับเปลี่ย นพฤติก รรมทั นตสุข ภาพของนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษา พบว่าหลังการให้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพมีระดับปริมาณคราบจุลินทรีย์ลดลงกว่า
ก่อนได้รับโปรแกรม
2. ความรู้ดา้ นทันตสุขภาพ
จากผลการวิจัยพบว่า ก่อนการได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้อยู่ใน
ระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 86.70 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.30 ภายหลังการให้โปรแกรมทันตสุข
ศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพเพิ่มมากขึนกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุข
ศึกษา ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 28.30 ซึ่ง
สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิติศักดิ์ มูลละ (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ สูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ช่อชฎา กิตติธน
โชคชัย (2554) ศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ และโรคเหงือก
อักเสบของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยประยุกต์ทฤษฎีแ รงจูงใจร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุ นทางสังคมต่อ
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ
เพิ่ม ขึ นจากก่อ นการทดลองและมากกว่า กลุ่ม เปรีย บเที ยบ สาวิต รี แถมเกษม (2552) ศึก ษาผลของการพั ฒ นา
พฤติก รรมทัน ตสุข ภาพโดยการประยุ กต์ ใช้ทฤษฏีความสามารถของตนเองเพื่อป้ อ งกั นโรคฟั นผุ ใ นนั กเรี ยนชัน
ประถมศึกษา พบว่า การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื่อป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชันประถมศึกษา
ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ สูงกว่าการทดลองและสูงกว่า
กลุ่ มเปรี ยบเที ยบ รั ตติย า ยอดวงศ์ (2556) ศึก ษาประสิ ทธิ พ ลของโปรแกรมทั นตสุข ศึกษาในการปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชันประถมศึกษา พบว่า หลังจากให้โปรแกรมทันตสุขศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับ
ทันตสุขภาพในกลุ่มศึกษาสูงขึนและสูงกว่ากลุ่มควบคุม
3. การรับรู้ความสามารถของตนเอง
จากผลการวิจั ย พบว่ า ก่ อ นการได้ รับ โปรแกรมทั น ตสุ ข ศึ ก ษานั ก เรี ย นมีค ะแนนเฉลี่ ย ด้ า นการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 86.70 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.30
ภายหลังการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกัน
โรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบมากขึนกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา คะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78.30 รองลงมาคือระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิตศิ ักดิ์ มูลละ (2555) ศึกษาเรื่อผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก เพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการ
พัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่ม
ทดลอง มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ สูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่ม
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เปรียบเทียบ สาวิตรี แถมเกษม (2552) ศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความสามารถของตนเอง เพื่อป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชันประถมศึกษา พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ย ด้านการรับรู้ ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ สูงกว่าการทดลองและสูงกว่ากลุ่ ม
เปรียบเทียบ กุลชาติ วัฒนวงศ์ เวฬุวนารักษ์ (2555) ศึกษาเรื่องผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของ
ตนเอง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกั นโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลังการทดลอง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนมากกว่า ก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ เยาวดี มาพูนธนะ (2554) ศึกษาเรื่อผลของ
โปรแกรมทันตสุขศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โปรแกรมทันตสุข
ศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อการป้องกันโรคร่วมกั บการสนั บสนุนทางสังคมในการปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยของด้านความคาดหวัง ในความสามารถของตนเองต่อการป้องกันการเกิดโรคเหงือกอักเสบ สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
4. การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
จากผลการวิจัยพบว่า ก่อนการได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตัว ใน
การป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ อยู่ในระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 95 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 5 ภายหลังการให้โปรแกรมทันตสุขศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ
และโรคเหงือกอักเสบมากขึนกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา คะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
ฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ อยู่ในระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 63.30 รองลงมาคือระดับปายกลาง คิดเป็นร้อยละ 21.70
และระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิติศักดิ์ มูลละ (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษา
ในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5
พบว่า กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยคะแนนการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ สูงกว่าก่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ วีรยุทธ พลท้าว( 2557) ศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาร่วมกับการใช้ส่ือประสมช่วยสอน เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนระดั บประถมศึกษา พบว่า ภายหลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของด้านการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ สูงกว่า
ก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ช่อชฎา กิตติธนโชคชัย (2554) ศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยประยุกต์
ทฤษฎีแรงจูงใจร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ พบว่า
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอัก เสบเพิ่มขึนจากก่อน
การทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ กุลชาติ วัฒนวงศ์ เวฬุวนารักษ์ (2555) ศึกษาผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5
พบว่า ภายหลังการทดลองคะแนนการปฏิบัติตั วในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบ กลุ่มทดลองมีคะแนนมากกว่าก่อน
การทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การให้ความรู้ในเรื่องทันตสุขภาพเป็นสิ่งจ้าเป็นที่นักเรียนจะน้าไปปฏิบัตติ ัวในทางที่ถูกต้อง ควรให้นักเรียน
มีส่วนร่วมคิดและด้าเนินกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มองเห็นความส้าคัญของสุขภาพช่องปากของ
ตนเอง และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากมากขึน
2. การด้าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพและเฝ้าระวังการเกิดโรคทางทันตกรรม ควรมีการส่งเสริมและป้องกัน
ในวัยเด็กตังแต่ฟันยังไม่ขึนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ปกครองเห็นความส้าคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กและเป็นการ
ปลูกฝังพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเด็กตังแต่ฟันซี่แรกขึนในช่องปาก
3. ผลการวิจัยในส่วนของสภาวะโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบที่ลดลงไม่ได้เกิดจากกิจกรรมในโปรแกรม
ทันตสุขศึกษาแต่เกิดจากได้รับการรักษาทางทันตกรรมหลังจากที่นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมมาใช้ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพช่องปากตังแต่ก่อนที่ฟันจะขึนในช่องปากในกลุ่มผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพช่องปากบุตร หลาน ของตนเอง และให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนักและเห็นความส้าคัญของการดูแลสุขภาพ
ช่องปากด้วย
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การศึกษาสถานะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเกษตรกรที่ใช้สารกาจัดศัตรูพืช ตาบล
เมืองจัง อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
The study of the farmers’ health status and various risk factors of pesticides use,
Muangchang Sub-District, Phu Piang District, Nan Province
พัตราภรณ์ ณะแก้ว1* และ องอาจ วิพุธศิริ2
Pattarporn Nakaew 1* and Ong-arj Viputsiri2
บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเชิงส้ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช กับสถานะสุขภาพของ
เกษตรกร ท้าการศึกษาในต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสุ่มโดยวิธีการสุ่ม
แบบจัดชัน (Stratified random sampling) จ้านวน 301 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่
ผ่านการทดสอบแล้ว การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติเชิงพรรณาและเชิงวิเคราะห์ Chi-Square
จากการศึกษา พบว่า อัตราการตอบกลับร้อยละ 100 โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบเป็นเพศชาย ร้อยละ 72.8 อายุ
ระหว่าง 56-65 ปี ร้อยละ 41.2 เป็นผู้ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพชื ร้อยละ 22.3 เป็นผู้ใช้สารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืช ร้อยละ
7.3 และส่วนมากเป็นผู้ใช้สารแบบผสมผสาน ร้อยละ 70.4 ข้อมูลสถานะสุขภาพของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีโรค
ประจ้าตัว ร้อยละ 11.9 ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง พบการเจ็บป่วยในรอบ 6 เดือน ร้อย
ละ 13.28 และพบความผิดปกติหลังการสัมผัสสารเคมีและแบบผสมผสานในก้าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 7.9 ส่วนใหญ่พบ
ในระบบหายใจ และน่าสังเกตว่า เกษตรกรที่ใช้เฉพาะสารอินทรีย์ไม่พบว่ามีการเจ็บป่วยในรอบ 6 เดือนเลย (ร้อยละ
0) เกษตรกรผู้เจ็บป่วย ร้อยละ 13.28 โดยเลือกใช้สถานบริการมากที่สุดคื อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ร้อย
ละ 94.35 ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของเกษตรกร อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ อายุ (p < 0.001)และระดับการศึกษา (p < 0.05) ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเสี่ยงต่อสถานะสุขภาพของเกษตรกร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ จ้านวนคนท้าเกษตรในครัวเรือน (p <
0.001) ประเภทสารก้าจัดศัตรูพืช (p < 0.001) ระยะเวลาการสัมผัสสารก้าจัดศัตรูพืช (p < 0.05) ปริมาณการใช้
สารเคมีต่อปี (p < 0.001) ปริมาณการใช้สารอินทรีย์ต่อปี (p < 0.001) การเกี่ยวข้องกับการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช (p <
0.001) และการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสารก้าจัดศัตรูพืช (p < 0.001) นอกจากนัน ยังพบว่า เกษตรกรที่ใช้แต่
สารอินทรีย์มีต้นทุนถูกกว่ากลุ่มใช้สารเคมีราว 10 เท่ามีสุขภาพจิตดีกว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05)

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 : mugglealley@hotmail.com
2

- Proceedings -

22

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครังนี สมควรขยายการศึกษาวิจัยโปรแกรมน้าร่องนี โดยเพิ่มจ้านวนกลุ่ม
เกษตรกรและพืนที่ ตลอดจนติดตามแนวโน้มวิธีการก้าจัดศัตรูพืชเป็นระยะต่อไป และส่งเสริมให้มีการใช้สารอินทรีย์
ในการก้าจัดศัตรูพชื ให้มากขึน และส่งเสริมให้มีภาคีเครือข่ายทังภาครัฐและเอกชนเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกร
มีการใช้สารอินทรีย์เพิ่มขึน มีรายได้เพิ่มขึนและมีคุณภาพชีวติ ที่ดอี ย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: สถานะสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยง สารก้าจัดศัตรูพชื

Abstract
The objective of this survey study was to determine the relationship among various risk factors of the
herbicides use (including personal profile, knowledge, attitude, and practice linkage to health risk scores) and the
agriculturists’ health status. Those 301 sample were recruited through stratifies random sampling from All
agriculturists in Muangchang Sub-District, Phu Piang District, Nan Province. The survey questionnaires were
constructed by experts and tested. The data was collected and analyzed by using descriptive and analytic
statistics (Chi-Square).
The response rate was 100%. Majority of the respondents were male (72.8%), aged between 56-65
years old (41.2%). Types of Pesticides use were chemicals pesticide (22.3%), organic pesticides (7.3%) and
mixed (70.4%). The health status of agriculturists showed that they had chronic diseases 11.9%, mostly diabetes
with hypertension. Acute illness (13.28%) was diagnosed within 6 months. Toxic incidence after pesticide
exposure in agro-chemicals and mixed (7.9), mostly found in the respiratory system. In those organic users only,
there was no illness in 6 months or pesticide toxic found. Those who had illness (13.28%) went to seek care
from Sub- District health promotion hospitals (94.35%). For various risk factors relating to health status were
statistically significance differences via age (p < 0.001), education (p < 0.05), number of agriculturists in the
household (p < 0.0 01), type of pesticide use (p < 0.001), pesticide exposure time (p < 0.05), amount of
chemicals use per year (p < 0.001), involved of pesticide use (p < 0.001) and pesticide training attended (p <
0.001). Furthermore, those organic users found that the cost of organic use was cheaper than chemical use than
almost ten times and also better mental health significantly (p < 0.05).
Recommendations from the pilot study is that further research should be conducted with larger sample
size and extending more areas including follow up for long term to identify the trend of organic pesticide use.
Promoting organic pesticide use and developing network for learning and sharing experiences should be
strengthened in both public and private stakeholders for better health safety, benefit and sustainable quality of
life.
Keywords: health status, risk factors, pesticides used
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บทนา
ประเทศไทยมีรายงานสถิติผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุข จากฐานข้อมูลผู้ป่วยจากระบบประกันสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า มีผู้ป่วยจากพิษ
สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชมีจ้านวนสูงถึง 8,546 คน พบในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด มีรายงานผู้ป่วยสูงขึนในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนที่เกษตรกรเริ่มมีการเพาะปลูกพืชและมีการใช้สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช
ร่วมด้วย (ส้านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชสามารถก่อความเป็นพิษ หรือเป็น สาเหตุ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ท้าให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพ ที่ส้าคัญใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรกส่งผลกระทบแบบเฉียบพลัน เกิดขึนหลังจากที่ร่างกายได้รับการ
สัมผัสพิษของสารเคมีก้าจัดศัตรูพชื ในระยะไม่นาน ซึ่งลักษณะนีในระบบการรายงานการ เฝ้าระวังโรค และการรักษา
สามารถระบุ สาเหตุข องการเกิด โรคได้ค่ อนข้ างชัดเจน แต่ใ นลัก ษณะที่สองส่ง ผลกระทบต่อสุข ภาพในระยะยาว
สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท้าให้เกิดการเจ็บป่วยแบบเรือรัง และบางโรคมีความรุนแรงถึงขันเสียชีวิต ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคที่ชัดเจน (อุเทน ชัยวงศ์, 2555)
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง
และเนื่องจาก ต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นพืนที่ที่มีการท้าเกษตรกรรมกันเป็นส่วนใหญ่ มีจ้านวน
แปลง 3,888 แปลง เนือที่เพาะปลูก 20,084 และมีจ้านวนเกษตรกรที่ท้าการเกษตร 1,380 คน (ส้านักงานเกษตร
อ้าเภอภูเพียง, 2560) ซึ่งเป็นต้าบลที่มีประชากรในการท้าเกษตรกรรมมากที่สุดในอ้าเภอภูเพียง ดังนัน ผู้ศึกษาจึง
สนใจที่จะศึกษาสถานะสุขภาพทังทางด้านร่างกายและจิตใจ ปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช ต้าบลเมื องจัง
อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด้าเนินงานพัฒนาพฤติกรรมการใช้สารก้าจัด
ศัตรูพชื ให้เกิดการป้องกันและเกิดความปลอดภัยในการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช ตลอดจนเพื่อลดอันตรายจากการได้รับ
สารก้าจัดศัตรูพชื ในกลุ่มเกษตรกร ผู้สัมผัสสาร และประชาชนผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตรต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช และสถานะสุขภาพ ของเกษตรกรที่ใช้
สารอินทรีย์และสารเคมีในการก้าจัดศัตรูพชื ในต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์และ
สารเคมีในการก้าจัดศัตรูพชื ในต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช ความรู้ ทัศนคติ
พฤติกรรมการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื กับสถานะสุขภาพของเกษตรกรในต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยทางส่วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา

ระดับความเสี่ยงของสถานะ
สุขภาพของเกษตรกร

ปัจจัยเสริม
- ความรู้ในการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
- ทัศนคติต่อการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
- พฤติกรรมการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
ปัจจัยเสี่ยง
- จ้านวนพืนที่ท้าการเกษตร
- จ้านวนคนผู้ท้าการเกษตรในครัวเรือน
- ประเภทของการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
- ปริมาณการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
- ความเกี่ยวข้องกับการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
- ระยะเวลาการสัมผัสสารก้าจัดศัตรูพชื
- การได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้สาร
ป้องกันก้าจัดศัตรูพชื

สถานะสุขภาพของ
เกษตรกรที่ใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
ในต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษาครังนี คือ ตัวแทนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ขึ น
ทะเบียนเป็นเกษตรกรกับส้านักงานเกษตรอ้าเภอภูเพียง ปี 2560 ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทัง 11 หมู่บ้าน ต้าบลเมืองจัง
อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทังหมด 1,380 ครัวเรือน ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการประมาณค่า ใช้วิธีการสุ่มแบบจัดชัน
(Stratified sampling) และสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก กลุ่มตัวอย่างทังหมด 301 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั งนี คื อ แบบสอบถามที่ ผู้ ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งขึ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะโครงสร้ า งของ
แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค้าถาม 5 ส่วน ดังนี
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยเสี่ยง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารก้าจัดศัตรูพชื
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ศึกษาน้าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความช้านาญจ้านวน 3-5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องทางภาษา และความครอบ คลุมของเนือหา แล้วน้าไปปรับปรุงค้าถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะแล้ว
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครัง เมื่อพิจารณารายข้อ หากค่า IOC ที่ค้านวณได้มากกว่า 0.5 ขึนไป ถือว่าข้อนันมี
ความสอดคล้องตามเนือหา แต่ถ้าข้อค้าถามใดต่้ากว่า 0.5 ให้ตัดข้อค้าถามนันทิงหรือปรับปรุงค้าถามให้เหมาะสม
การตรวจสอบความเชื่อ มั่ น (Reliability) โดยผู้ วิจั ย น้ า แบบสอบถามไปทดลองใช้กั บกลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในพืนที่ใกล้เคียง จ้านวน 30 คน แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความ
เที่ยงของเครื่องมือ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์คอนบราคอัลฟ่า (Cronbachs’ alpha coefficient) ซึ่งหากค่าความเที่ยง
ที่ค้านวณได้มากกว่า 0.7 ถือว่ายอมรับได้ โดยค่าของแบบสอบถามในส่วนของความรู้เกี่ยวกับการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช
เท่ากับ 0.84 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช เท่ากับ 0.765 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารก้าจัด
ศัตรูพืชเท่ากับ 0.825 ภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารก้าจัดศัตรูพืชด้านร่างกายเท่ากับ 0.780 ภาวะสุขภาพของ
เกษตรกรที่ใช้สารก้าจัดศัตรูพืชด้านจิตใจเท่ากับ 0.718 และปรับปรุงเครื่องมือให้เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน้าไปใช้เก็บ
ข้อมูลต่อไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเกษตรกรที่ใช้สารก้าจัด
ศัตรูพชื ต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ขออนุมัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษา
ขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บรวมรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงนายอ้าเภอภูเพียง
เกษตรอ้าเภอภูเพียง สาธารณสุขอ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อขออนุญาตท้าการศึกษาและเก็บข้อมูลในการศึกษา
ส่งหนังสือชีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอความร่วมมือในการเก็ บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษาและกลุ่มทดลองใช้ (Try out) แบบสอบถาม กับเกษตรกรต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่ง
เป็นพืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จ้านวน 30 คน
ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และภาวะสุขภาพของเกษตรที่
ใช้สาอินทรีย์ และสารเคมีในการก้าจัดศัตรูพชื ระยะเวลา 2 เดือน
เมื่อได้ข้อมูลทางการวิจัยกลับคืนมา ก็ท้าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบทดสอบ และแบบสอบถาม
น้าไปด้าเนินการจัดกระท้าข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตติ อ่ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช ระดับความรู้
ทัศนคติ การปฏิบัตติ ัวในการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื และสถานะสุขภาพ ได้แก่ จ้านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัตติ ัวในการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื และสถานะ
สุขภาพ กับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ของเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์และเกษตรกรที่ใช้
สารเคมี ในการก้าจัดศัตรูพชื โดยใช้ค่าสถิติ Chi-Square
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ผลการศึกษา
การศึกษาสถานะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงของเกษตรกรที่ใช้สารก้าจัดศัตรูพืช ต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน ศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างจ้านวน 301 ราย ซึ่งข้อมูลที่ได้วเิ คราะห์จากแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี
เกษตรกรใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพชื จ้านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ใช้สารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืช จ้านวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และใช้ทังสารเคมีและสารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพชื จ้านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 70.43 ส่วน
ใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.1, 81.8 และ 70.8 ตามล้าดับ มีอายุอยู่ในช่วง 56–65 ปี จ้านวน 124 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.2 รายได้ต่อปีอยูใ่ นช่วง 20,000–49,999 บาท จ้านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จ้านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 ระยะเวลาการเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ช่วงระหว่าง 10-20 ปี
จ้านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 จ้านวนแรงงานในครัวเรือนที่ท้าการเกษตรส่วนใหญ่ 1-2 คน จ้านวน 246 คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 81.7 อาชีพ หลั ก ส่ ว นใหญ่ ท้า สวน จ้ า นวน 174 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.8 ระยะเวลาประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมที่มีการสัมผัสสารก้าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ 10 ปีขึนไป จ้านวน 146 ร้อยละ 48.5 ระยะเวลาในการเปลี่ยน
สารเคมีที่เปลี่ยนมาใช้สารอินทรีย์ ในการก้าจัดศัตรูพืชอยู่ในช่วง 4-6 ปี จ้านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 ชนิด
สารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ ยาฆ่าหญ้า จ้านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ชนิดสารอินทรีย์ที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ ปุ๋ย
อินทรีย์ จ้านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ปริมาณการใช้สารเคมีน้อยกว่า 100 ลิตร/ปี จ้านวน 249 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.7 ปริมาณการใช้สารอินทรีย์มากกว่า 300 ลิตร/ปี จ้านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ค่าใช้จ่ายในการ
ซือสารเคมีน้อยกว่า 10,000 บาท/ปี จ้านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 ค่าใช้จ่ายในการซือสารอินทรีย์น้อยกว่า
1,000 บาท/ปี จ้านวน 161 คน ร้อยละ 53.5 เกี่ยวข้องกับการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื เป็นผู้ผสมสารก้าจัดศัตรูพชื จ้านวน
89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 อยู่บริเวณที่ฉีดพ่น จ้านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 และเป็นผู้ฉีดพ่นเองหรือรับจ้าง
ฉีดพ่น จ้านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 เกษตรกรเคยเข้าร่วมการอบรมเกี่ย วกับการใช้สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช
จ้านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4
ระดับความรู้ของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพชื ส่วนใหญ่มคี วามรู้อยู่ในระดับสูง จ้านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.5 ระดับความรู้ของเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดั บสูง จ้านวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.5 ระดับความรู้ของเกษตรกรที่ใช้ทังสารเคมีและสารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ใน
ระดับสูง จ้านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 91
ระดับทัศนคติต่อการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในเกษตรกรที่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปาน
กลาง จ้านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 ระดับทัศนคติต่อการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ในเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ก้าจัด
ศัตรูพชื ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 ระดับทัศนคติต่อการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช
ในเกษตรกร ที่ใช้ทังสารเคมีและสารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพชื ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จ้านวน 136 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.2
ระดับพฤติกรรมต่อการใช้สารก้าจัดศัตรู พืชในเกษตรกรที่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่อยู่ในระดั บ
ปลอดภัย จ้านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 ระดับพฤติกรรมต่อการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ในเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์
ก้าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความเสี่ยง จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 ระดับพฤติกรรมต่อการใช้สาร
ก้าจัดศัตรูพืช ในเกษตรกรที่ใช้ทังสารเคมีและสารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่อยู่ในระดับปลอดภัย จ้านวน 133
คน คิดเป็นร้อยละ 62.7
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ข้อมูลด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่เกษตรกรที่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพชื มีโรคประจ้าตัว จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
9.0 เกษตรที่ใช้สารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืชมีโรคประจ้าตัว จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 เกษตรที่ใช้สารเคมีและ
สารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพชื มีโรคประจ้าตัว จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7
การตรวจสุขภาพประจ้าปี พบว่า เกษตรที่ใช้สารเคมีเคยตรวจสุขภาพประจ้าปี จ้านวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.7 เกษตรที่ใช้สารอินทรีย์ตรวจสุขภาพประจ้าปี จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 เกษตรที่ใช้ทังสารเคมีและ
สารอินทรีย์ตรวจสุขภาพประจ้าปี จ้านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8
การเข้ารับการรักษาจากการเจ็บป่วยจากการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในรอบ 6 เดือน พบว่า เกษตรที่ใช้สารเคมี
และใช้ทังสารเคมีและสารอินทรีย์ในการก้าจัดศัตรูพชื เข้ารับการรักษาจากการเจ็บป่วยจากการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชใน
รอบ 6 เดือน จ้านวน 6 และ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ 16.0 ตามล้าดับ เกษตรกรที่ใช้เฉพาะสารอินทรีย์ในการ
ก้าจัดศัตรูพชื ไม่เคย เข้ารับการรักษาจากการเจ็บป่วยจากการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
ความถี่ของความผิดปกติหลังการสัมผัสสาร พบว่า เกษตรกรที่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช พบความผิดปกติ
หลังการสัมผัสสารในระบบหายใจความถี่นาน ๆ ครัง (3 เดือน/ครัง) จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 พบความ
ผิดปกติในระบบผิวหนังและระบบหายใจ บ่อย (ทุกเดือน) จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และพบความผิดปกติใน
ระบบไหลเวียนโลหิต บ่อยที่สุด (ทุกสัปดาห์) จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 เกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืช
พบความผิดปกติหลังการสัมผัสสารในระบบหายใจความถี่นาน ๆ ครัง (3 เดือน/ครัง) จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
72.7 และเกษตรกรที่ใช้สารเคมีและสารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืช พบความผิดปกติหลังการสัมผัสสารในระบบหายใจ
ความถี่นาน ๆ ครัง (3 เดือน/ครัง) จ้านวน 152 คน คิดเป็นร้อ ยละ 71.7 พบความผิดปกติในระบบประสาท บ่อย (ทุก
เดือน) จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และพบความผิดปกติในระบบผิวหนัง บ่อยที่สุด (ทุกสัปดาห์) จ้านวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.9
อาการผิดปกติหลังจากการใช้หรือสัมผัสสารก้าจัดศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรที่ใช้สารเคมีและสารอินทรีย์
ก้าจัด ศัตรู พืช มีอาการผิดปกติ หลัง จากการใช้หรือสัม ผัสสารก้ าจัด ศัตรู พืช จ้ านวน 21 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 9.9
รองลงมา คือเกษตรกรที่ใช้สารเคมี จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 45 และเกษตรกรที่ใช้อินทรีย์ ไม่พบความผิดปกติ
หลังสัมผัสสาร โดยจ้าแนกอาการเจ็บป่วยตามระบบ ดังนี
อาการเจ็บป่วยของระบบกล้ามเนือ พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรที่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชเป็นกลุ่มที่เจ็บป่วย
คือ ตะคริว จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 และอาการกล้ามเนืออ่อนล้า จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0
อาการเจ็บป่วยของระบบผิวหนัง พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรที่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชเป็นกลุ่มที่เจ็บป่วย คือ
ผื่นคัน จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และคันผิวหนัง ผิวแตกแห้ง จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 45
อาการเจ็บป่วยของระบบผิวหนัง พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรที่ใช้สารเคมีและสารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืชมี
อาการแสบจมูก จ้านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 น้ามูกไหล จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 เจ็บคอ จ้านวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 เกษตรที่ใช้สารอินทรีย์มีอาการไอ จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 หายใจติดขัด จ้านวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.6
อาการเจ็บป่วยของระบบไหลเวียนโลหิต พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรที่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพชื มีอาการตาพล่า
มัว จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 อาการใจสั่น จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์
ก้าจัดศัตรูพชื มีอาการเหงื่อออกมาก จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8
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อาการเจ็บป่วยของระบบประสาท พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรที่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช มีอาการนอนไม่หลับ
อาการชา อาการตาแดง/แสบตา/ปวดแสบร้อน/คันตา อาการหน้ามืด และอาการอ่อนเพลีย จ้านวน 4, 1, 6, 1 และ 6
คน คิดเป็นร้อยละ 6, 1.5, 9, 1.5 และ 90.0 ตามล้าดับ เกษตรที่ใช้สารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืช มีอาการปวดศีรษะ
จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 และเกษตรที่ใช้สารเคมีและอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืช มีอาการปวดศีรษะ จ้านวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.2
อาการเจ็บป่วยของระบบทางเดินอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรที่ใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชมีอาการปวด
ท้องเกร็ง จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และเกษตรกรที่ใช้สารเคมีและสารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืชมีอาการคลื่นไส้
จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4
สถานบริการที่เข้ารับการรักษาจากการเจ็บป่วยส่วนใหญ่คือ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบล จ้านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4
ระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพ พบว่า เกษตรกรที่ใช้สารเคมีมีระดับความเสี่ยงของสถานะ
สุขภาพกายอยูใ่ นระดับมีความเสี่ยงต่้า จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 เกษตรกรที่ใช้อินทรีย์ มีระดับความเสี่ยง
ของสถานะสุขภาพกายอยู่ในระดับมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 เกษตรกรที่ใช้ทัง
สารเคมีและสารอินทรีย์ มีระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพกายอยู่ในระดับมีความเสี่ยงค่อยข้างสูง จ้านวน 118 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.7 และในด้านของสุขภาพจิต พบว่า เกษตรกรที่ใช้เฉพาะสารเคมี ใช้เฉพาะสารอินทรีย์ และใช้ทัง
สารอินทรีย์และสารเคมี มีระดับความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป จ้า นวน 35, 16 และ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2, 72.7
และ 59.0 ตามล้าดับ
ตาราง 1 แสดงความสัมพันธ์ประเภทสารกาจัดศัตรูพืชกับโรคประจาตัว
โรค
ประจา
ตัว
ไม่มี
มี

สารเคมี
สารอินทรีย์
ผสมผสาน
(n = 67)
(n = 22)
(n = 212)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
61
23.0
19
7.2
185
87.3
6
16.7
3
8.3
27
12.7
ได้แก่ 1) โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
(20)
2) โรคความดันโลหิตสูง
(8)
3) โรคเบาหวาน
(6)
4) โรคเกาท์
(2)
รวม
36
รวม

รวม

ร้อย
ละ

Mean

265
36

88.0
11.9

3.47
3.58

301

100.0

จากตาราง 1 พบว่า โรคประจ้าตัวไม่มคี วามสัมพันธ์กับประเภทของการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
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Chisquare

Pvalue

0.754

0.686
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ตาราง 2 แสดงความสัมพันธ์การเจ็บป่วยในรอบ 6 เดือน
การ
เจ็บป่วยใน
รอบ 6
เดือน
ไม่เคย
เคย

สารเคมี
(n = 67)
จานวน ร้อย
ละ
61
91.1
6

9.0

สารอินทรีย์
(n = 22)
จานวน
ร้อย
ละ
22
100.0
0

0.0

ผสมผสาน
(n = 212)
จานวน ร้อย
ละ
178
34
34

16.0

รวม

รวม

ร้อย
ละ

Mean

Chisquare

Pvalue

261

86.71

3.45

5.854

0.054

40

13.28

3.70

301

100.0

จากตาราง 2 พบว่า การเจ็บป่วยในรอบ 6 เดือน ไม่มคี วามสัมพันธ์กับประเภทของการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสารกาจัดศัตรูพืชกับความผิดปกติหลังการใช้สารกาจัด
ศัตรูพืช
ความ
ผิดปกติหลัง
การใช้สาร
กาจัด
ศัตรูพืช
ไม่มี
มี

สารเคมี
(n = 67)
จานวน ร้อย
ละ
64
3
ได้แก่

สารอินทรีย์
ผสมผสาน
(n = 22)
(n = 212)
จานวน ร้อย จานวน ร้อย
ละ
ละ

23.1
22
7.9
191
12.5
0
0.0
21
1) ระบบหายใจ
(28)
2) ระบบประสาท
(21)
3) ระบบไหลเวียนโลหิต
(17)
4) ระบบผิวหนัง
(16)
5) ระบบกล้ามเนือ
(14)
6) ระบบทางเดินอาหาร
(7)

69.0
87.5

รวม

Mean

จานวน

ร้อย
ละ

Chisquare

Pvalue

3.46
3.75

277
24

92.0
7.9

4.101

1.29

301

100.0

จากตาราง 3 พบว่า ประเภทของสารก้าจัดศัตรูพืชไม่มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติหลังการใช้สารก้าจัด
ศัตรูพชื
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ตาราง 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสารกาจัดศัตรูพืชกับการเข้ารับการรักษาจากการเจ็บป่วยจาก
การใช้สารกาจัดศัตรูพืช
การเข้ารับ การ
รักษาการ
เจ็บป่วยจากสาร
กาจัดศัตรูพืช
ไม่เคย
เคย

สารเคมี
สารอินทรีย์
ผสมผสาน
(n = 67)
(n = 22)
(n = 212)
จานวน ร้อย จานวน ร้อย จานวน ร้อย
ละ
ละ
ละ
61
23.4
22
8.4
178
68.2
6
15.0
0
0.0
34
85.0
รวม

จานวน

ร้อย
ละ

261
40
301

86.71
13.28
100.0

Mean

3.45
3.70

Chisquare

Pvalue

5.854

0.054

จากตาราง 4 พบว่า ประเภทสารก้าจัดศัตรูพืชไม่มีความสัมพันธ์กับ การเข้ารับการรักษาจากการเจ็บป่วย
จากการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
ตาราง 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทสารกาจัดศัตรูพืชกับการเลือกสถานบริการเข้ารับการรักษาจาก
การเจ็บป่วยจากการใช้สารกาจัดศัตรูพืช
การเลือก
สถานบริการ
ซือยาทานเอง
รพสต./
อนามัย
รพ.ชุมชน

สารเคมี
(n = 67)
จานวน ร้อย
ละ
0
0.0
62
21.8
5

38.5

สารอินทรีย์
ผสมผสาน
(n = 22)
(n = 212)
จานวน ร้อย จานวน ร้อย
ละ
ละ
0
0.0
4
100.0
22
7.7
200
70.4
0

0.0

8

61.5

Mean

จานวน

ร้อย
ละ

Chisquare

Pvalue

4.00
3.49

4
284

1.32
94.35

4.406

0.354

3.23

13
301

4.31
100.0

รวม

จากตาราง 5 พบว่า ประเภทสารก้าจัดศัตรูพืชไม่มีความสัมพันธ์กับ การเลือกสถานบริการเข้ารับการรักษา
จากการเจ็บป่วยจากการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
ตาราง 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ ระดับทัศนคติ และระดับพฤติกรรมกับระดับความเสี่ยง
ของสถานะสุขภาพของเกษตรกร
ตารางแสดงความสัมพันธ์

P-value

ระดับความรู้ของเกษตรกร
ระดับทัศนคติของเกษตรกร
ระดับพฤติกรรมของเกษตรกร

18.158
62.759
44.209

หมายเหตุ: *p-value < 0.05, **p-value < 0.001
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0.000**
0.000**
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จากตาราง 6 พบว่า ระดับความรู้ของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของ
เกษตรกร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ระดับทัศนคติ และระดับพฤติกรรมของเกษตรกร มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความเสี่ยงระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของเกษตรกร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.001
ตาราง 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของเกษตรกร
ระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพ
df
P-value
5.902
3
.117
100.177
9
.000**
26.407
12
.009*

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
หมายเหตุ: *p-value < 0.05, **p-value < 0.001

จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของเกษตรกร
อย่างมีนัยส้าคัญ 0.001 ได้แก่ อายุ และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของ
เกษตรกร อย่างมีนัยส้าคัญ 0.05 ได้แก่ ะดับการศึกษา
ตาราง 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของเกษตรกร
ปัจจัยเสี่ยง
ระยะเวลาการเป็นเกษตรกร

ระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพ
df
P-value
6.149
6
.407

พืนที่ท้าการเกษตร

10.361

6

.110

จ้านวนคนท้าเกษตรในครัวเรือน

25.272

3

.000**

3.446

6

.751

ประเภทสารก้าจัดศัตรูพชื

60.495

6

.000**

ระยะเวลาการสัมผัสสารก้าจัดศัตรูพชื

21.899

9

.009*

ระยะเวลาที่เปลี่ยนมาใช้สารอินทรีย์

15.366

9

.081

4.196

3

.241

ปริมาณการใช้สารเคมีต่อปี

28.804

6

.000**

ปริมาณการใช้สารอินทรีย์ต่อปี

49.230

6

.000**

เป็นผู้ผสมสาร

25.649

3

.000**

อยู่บริเวณฉีดพ่น

28.814

3

.000**

เป็นผู้ฉีดพ่นเองหรือรับจ้าง

55.841

3

.000**

29.066

3

.000**

อาชีพหลัก

ชนิดสารอินทรีย์

การเกี่ยวข้องกับการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื

การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสารก้าจัดศัตรูพชื
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หมายเหตุ: *p-value < 0.05, **p-value < 0.001
จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยส่วนเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของเกษตรกร
อย่างมีนัยส้าคัญ 0.001 ได้แก่ พืนที่ท้าการเกษตร ประเภทสารก้าจัดศัตรูพชื ปริมาณการใช้สารเคมีต่อปี ปริมาณการ
ใช้สารอินทรีย์ต่อปี การเกี่ยวข้องกับการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช การได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสารก้าจัดศัตรูพืช และ
ปัจจัยส่วนเสี่ยง ที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของเกษตรกร อย่างมีนัยส้าคัญ 0.05 ได้แก่
ระยะเวลาการสัมผัสสารก้าจัดศัตรูพชื

วิจารณ์และสรุปผล
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เนื่องจากการใช้แรงงานในการท้าภาคเกษตรกรรม
เพศชาย มีความแข็งแรง ซึ่งในการฉีดพ่นสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชนันเกษตรกรต้องออกแรงยก ขน หรือแบกอุปกรณ์
ส้าหรับฉีดพ่นเป็นเวลานาน จึงเป็นงานที่เหมาะสมส้าหรับเพศชายมากกว่าเพศหญิง (อุเทน ชัยวงค์ , 2555) อายุ
ระหว่าง 56–65 ปี ใช้สารก้าจัดศัตรูพชื แบบผสมผสานมากที่สุด สอดคล้องกับทองพูน กองจินดา (2555)
ด้านปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้การก้าจัดศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน คือ ใช้ทังสารเคมีและสารอินทรีย์ในการก้าจัดศัตรูพืช ทังนี อาจเนื่องมาจาก อาชีพส่ วนใหญ่ของเกษตร
คือ การท้าสวนเป็นหลัก ซึ่งมักจะมีวัชพืชที่ขนในระหว่
ึ
างปลูกพืช ชนิดสารอินทรีย์ที่ใช้ในการก้าจัดวัชพืชมากที่สุด คือ
ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด และสามารถใช้สารเคมีร่วมกับเคมีได้ สอดคล้องกับณัฐ์ธเนศ มหาศักย์ศิริ
(2555) รูปแบบการผลิตของชาวนา ท้าการเกษตรแบบที่ประยุกต์ผสมผสานระหว่างการใช้สารเคมีและสารอินทรีย์
เพื่อลดต้นทุน และรักษาสภาพดินของที่นา ส้าหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ คือ ปุย๋ พืชสด
ค่าใช้จ่ายในการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์มีค่าใช้จ่ายในการซือสาร น้อยกว่า
1,000 บาท/ปี ปริมาณสารที่ใช้มากกว่า 300 ลิตร/ปี โดยที่เกษตรกรที่ใช้สารเคมีมีค่าใช้จ่ายจากการซือสารก้าจัด
ศัตรูพชื 10,000 บาท/ปี ปริมาณสารที่ใช้น้อยกว่า 100 ลิตร/ปี แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืช
นันมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมี
ระดั บ ความรู้ ข องเกษตรกรที่ ใ ช้ ส ารอิน ทรี ย์แ ละสารเคมีใ นการก้ า จั ด ศั ต รู พืช พบว่ า ระดั บความรู้ ข อง
เกษตรกรที่ใช้สารเคมี เกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ และเกษตรกรที่ใช้แบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 95.5, 95.5 และ
91.0 สอดคล้องกับผลการวิจัยของดาริวรรณ เศรษฐีธรรม และคณะ (2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่
ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของเกษตรกรท้านา การวิจัยเชิงส้ารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อหาระดับความรู้ พฤติกรรมเสี่ยง
ของเกษตรกรท้านา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพ และสภาวะสุขภาพของเกษตรกรท้านาปลูกข้าว ผล
การศึกษา พบว่า ชาวนามีความรู้ถูกต้องระดับสูง
ระดับทัศนคติต่อการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ของเกษตรกรอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับพฤติกรรมต่อการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชในเกษตรกรที่ใช้สารเคมี และเกษตรกรที่ใช้ทังสารเคมีและ
สารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพชื ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปลอดภัย เนื่องจากสารเคมีก้าจัดศัตรูพชื นันเป็นอันตรายต่อร่างกาย จึง
ท้าให้เกษตรกรจ้าเป็นที่จะต้องมีพฤติกรรมการการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยต่อร่างกาย แต่ระดับพฤติกรรมต่อการใช้สาร
ก้าจัดศัตรูพืชในเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ก้าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความเสี่ยง อาจเนื่องมากจากใช้สาร
ก้าจัดศัตรูพชื ชนิดสารอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หรืออาจจะมีนอ้ ยกว่าสารเคมี
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ด้านสถานะสุขภาพของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ใช้ก้าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ้าตัว ส่วนคนที่มี
ประวัตโิ รคประจ้าตัว พบมากที่สุดคือเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ในการก้าจัดศัตรูพชื ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานร่วมกับ
ความดันโลหิต พบการเจ็บป่วยในรอบ 6 เดือน ร้อยละ 13.28 และพบความผิดปกติหลังการสัมผัสสารก้าจัดศัตรูพืช
ร้อยละ 7.9 ในเกษตรที่ใช้สารเฉพาะสารเคมีและแบบผสมผสาน เนื่องจากการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชมีความเป็นพิษ
ต่อร่างกายของเกษตรกรกลุม่ นี มีซึ่งพบความเป็นพิษในระบบหายใจมากที่สุด อาการที่พบ ได้แก่ แสบจมูก น้ามูกไหล
ไอ เจ็บคอ และหายใจติดขัด ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เฉพาะสารอินทรีย์ไม่พบว่ามีการเจ็บป่วยในรอบ 6
เดือน หรือความผิดปกติหลังการสัมผัสสารก้าจัดศัตรูพืชนีเลย แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรกลุ่มที่ใช้เฉพาะสารอินทรีย์มี
สถานะสุขภาพที่ดีก ว่าเกษตรกร ที่ ใช้สารเคมี และภายหลั งการเจ็บป่ วยเกษตรกรที่ใช้เฉพาะสารเคมี และแบบ
ผสมผสาน เคยเข้ารับการรักษาจากการเจ็บป่วยจากการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ร้อยละ 13.28 สถานบริการที่เข้ารับการ
รักษามากที่สุดคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ร้อยละ 94.35 เนื่องจากการเจ็บป่วยตามระบบต่างๆของ
ร่างกายนัน เป็นการเจ็บป่วยแบบนาน ๆ ครัง และไม่รุนแรง จึงสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลเบืองต้นได้
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ ระดับทัศนคติ และระดับพฤติกรรมกับระดับความเสี่ยงของสถานะ
สุขภาพของเกษตรกร พบว่า ระดับความรู้ ระดับทัศนคติและระดับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงของ
สถานะสุขภาพ ของเกษตรกร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรที่มีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับที่
สูง คะแนนทัศนคติปานกลาง และคะแนนพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ส่งผลให้
เกษตรกรมีตะหนักถึงการดูแลสุขภาพ และความเจ็บป่วยจากการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของเกษตรกร พบว่า อายุ และ
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของเกษตรกร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 56-65 ปี เป็นช่วงอายุที่ผ่านการท้าการเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน จาก
ข้อมูลของระยะเวลาการท้าเกษตรนันจะอยู่ในช่วง 10-20 ปี ร้อยละ 57.1 รองลงมา คือ ช่วง 30 ปีขนไป
ึ และส่วนใหญ่
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 68.1 ซึ่งเป็นระดับการศึกษาที่ต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการศึกษา
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี มีผลต่อสถานะสุขภาพของเกษตรกรในแง่ของประสบการณ์ในการท้ า
การเกษตร
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงของสถานะสุขภาพของเกษตรกร อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ จ้านวนคนท้าเกษตรในครัวเรือน (p < 0.001) โดยจ้านวนคนท้าเกษตรในครัวเรือนส่วนใหญ่ 1-2 คน
ร้อยละ 81.7 แสดงให้เห็นว่า หากมีจ้านวนคนท้าการเกษตรในครัวเรือนที่น้อย จ้าให้เกษตรกรมีความเสี่ยงของสถานะ
สุขภาพมากขึน ประเภทสารก้าจัดศัตรูพืช (p < 0.001) มีผลต่อสถานะสุขภาพอย่างชัดเจนในกลุ่มเกษตรกรที่ใช้สาร
เฉพาะสารก้าจัดศัตรูพืช ว่าไม่พบความผิดปกติหลังสัมผัสสาร ร้อยละ 0 ในขณะที่เกษตรกรที่ใช้สารเคมี และแบบ
ผสมผสานพบความผิดปกติ หลังสัมผัสสาร ร้อยละ 12.5 และ 87.5 แสดงให้เห็นว่า หากใช้สารอินทรีย์ในการก้าจัด
ศัตรูพืชจะมีสถานะสุขภาพที่ดีกว่าการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช ระยะเวลาการสัมผัสสารก้าจัดศัตรูพืช (p < 0.05)
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10–20 ปี ร้อยละ 57.1 แสดงให้ เห็นการสัมผัสสารในระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งผลต่อสถานะ
สุขภาพของเกษตรกร ปริมาณการใช้สารเคมีต่อปี (p < 0.001) และปริมาณการใช้สารอินทรีย์ต่อปี (p < 0.001) ก็มี
ผลต่อสถานะสุขภาพ เห็นได้จากปริมาณการใช้สารเคมีของเกษตรที่ใช้สารเคมีต่อปี อยู่ที่ 100 ลิตร/ปี ในขณะที่
เกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์มากว่า 300 ลิตร/ปี เมื่อน้าข้อมูลมาเปรียบเทียบกันพบว่า แม้ว่าเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์มี
การใช้สารก้าจัดศัตรูพชื มากว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมี ก็ยังมีสถานะสุขภาพที่ดีกว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมี ดังจะเห็นได้
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จากข้อมูลการไม่พบความเจ็บป่วยและการเข้ารั บการรักษาจากการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร การเกี่ยวข้อง
กับการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช (p < 0.001) พบว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ผสมสาร หรือผู้ฉีดพ่นหรือรับจ้างฉีดพ่น ล้วนมีผลต่อ
สถานะสุขภาพของเกษตรกร และการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสารก้าจัดศัตรูพืช (p < 0.001) ส่วนใหญ่เคยเข้ารับ
การอบรม ร้อยละ 71.4 พบว่า มีผลต่อสถานะสุขภาพของเกษตรกร เพราะการเคยเข้ารับการอบรมย่อมจะท้าให้
เกษตรกรมีความรู้ที่ดี ทัศนคติที่ดี และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการใช้สารก้าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง โดยจะเห็นได้จาก
เกษตรกรมีระดับความรู้ที่สูง ทัศนคติปานกลาง และพฤติกรรมในการใช้สารก้าจัดศัตรูพชื ที่ปลอดภัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า เกษตรกรยังมีอาการเจ็บป่วยในสุขภาพกายในอาการที่ยังสามารถรักษาให้หาย
ได้ อีกทังเกษตรกรยังมีความต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจ้าปีมากที่สุด ดั งนัน หน่วยงาน
สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
ครอบคลุมเกี่ยวกับประโยชน์จากการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อคัดกรองหาความเสี่ยงและความเจ็บป่วย
ของเกษตรกร
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า เกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับสูง แต่ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการใช้สาร
ก้าจัดศัตรูพชื ในบางขันตอน อีกทังจากการศึกษาเกษตรกรมีความต้องการให้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้
สารก้าจัดศัตรูพืช ดังนันบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการให้ความรู้แก่
เกษตรกรในพืนที่ให้มากขึน
3. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ส ารเคมีแ ละสารอิน ทรี ย์ ใ นการก้ า จั ด ศั ต รู พื ชแบบ
ผสมผสานมากที่สุ ด และยั ง มีบางส่ วนที่ ใช้เฉพาะสารอินทรีย์ใ นการก้ าจั ด ศัต รู พืช จากการส้ า รวจข้ อ มูล พบว่า
แนวโน้มของเกษตรกรอยากให้มีการใช้สารอินทรีย์ในการก้าจัดศัตรูพืชมากขึน และให้มีการส่งเสริมการตลาดให้มาก
ขึน ดังนัน ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดในเกษตรกลุ่มนี
เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้สารอินทรีย์ที่ยั่งยืน และมีรายได้เพิ่มขึนจากการท้าการเกษตรอินทรีย์
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาสถานะสุขภาพของเกษตรกรแบบอื่น เช่น การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาสถานะสุขภาพของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลาย
3. ควรมีศึกษาแบบเชิงลึกแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ ครอบคลุมทุกมิติ คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สังคม และด้านจิตวิญญาณ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ส้าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช บุณ
ยมณี ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ อาจารย์
ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความกรุณาดูแลเอาใจใส่ ให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า ช่วยเหลือตรวจสอบ ชีแนะแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
แก่ผู้วิจัยด้วยความเมตตายิ่ง รวมทังเป็นก้าลังใจให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทังทางด้านวิชาการและจริยธรรมแก่ผู้วจิ ัยเป็นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุ ณ นางสาวศิ ริลั ก ษณ์ แก้ ว เกี ย รติ พ งษ์ ผู้ อ้ า นวยการศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต ที่ 10 รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บ้าเรอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงค์วัฒน์ และดร.นภดล สุดสม ที่ได้ให้ความกรุณา
ในการตรวจความเที่ยงของเครื่องมือของแบบสอบถาม รวมทังเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ประจวบ แหลมหลัก และ ดร.น้า เงิน จันทรมณี ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมให้ผู้วจิ ัยสามารถศึกษาค้นคว้างานวิจัยให้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอกราบขอบพระคุณ สาธารณสุขอ้าเภอบ้านหลวง สาธารณสุขอ้าเภอภูเพียง ส้านักงานเกษตรอ้าเภอภู
เพียงนายธนเสฏฐ์ สายยาโน และนายประทวน จันทร์ดี ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์อ้านวยความสะดวก และให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ จนท้าให้งานวิจัยนี
ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความตั้งใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่
พึงประสงค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
Health belief model and intention on prevention of undesirable
sexualbehaviors among secondary school in Pasang Sub-District, Wiang
Chiang Rung District, Chiang Rai Province
ภัทธิรา สุริยการกุล1* น้าเงิน จันทรมณี2 และ ศุภกาญจน์ แก่นท้าว2
Pathira Suriyakankun 1* Namngern Chantaramanee2 and Supakan Kantow 2
บทคัดย่อ
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความตังใจต่อการป้องกันพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต้าบลป่าซาง อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็น
การศึกษาเชิงวิจัยเชิงส้ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษา คือ นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น จ้านวน 73 คน เก็บ
ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเมษายน 2560 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึนประกอบไปด้วย 5
ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติ
ตน และความตังใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ้าแนกทางเดียว One-Way ANOVA
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงของโรคการรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคในการปฏิบัติตน ต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.26, S.D. =
0.70, x = 3.26, S.D. = 0.50 และ x = 2.98, S.D. = 0.61 ตามล้าดับ) และมีความตังใจต่อการป้องกันพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย ( x = 1.59, S.D. = 0.40) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลต่อ
แบบแผนความเชื่อด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง ได้แก่ ระดับการศึกษา และนักเรียนได้ เงินไปโรงเรียนต่อเดือน มีความ
แตกต่างกัน การรับรู้ความรุนแรงของโรค ได้แก่ นักเรียนได้รับเงินจากผู้ปกครองต่อวัน และต่อเดือน มีความแตกต่าง
กัน การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติตน ได้แก่ เพศ มีความแตกต่า งกัน และความตังใจการป้องกั น
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ระดับการศึกษา และนักเรียนมีคนรักที่ท้างานแล้ว มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้า คัญทางสถิ ติ (P-value < 0.05) ผลที่ไ ด้จากการศึกษาครังนีสามารถน้าข้อ มูลมาใช้ใ นการส่งเสริมสุ ขภาพ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ให้ดียิ่งขึนในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป
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คาสาคัญ: แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์

Abstract
This research is aimed at studying the health belief model and intention to prevent unwanted sexual
behavior of students in junior high school. The sample study were 73 junior high school students; of KayaiOhkat
School in PaSang Sub-district, Wiang Chiang Rung District, Chiang Rai Province using simple random
questionnaires and the general data was analyzed using descriptive statistics and One-Way ANOVA statistic.
The results showed that the sample had a medium level of knowledge of risks, knowledge of severity
of diseases, knowledge of the benefits and drawbacks of self-control, towards prevention of unwanted sexual
behaviors ( x = 3.26, S.D. = 0.70, x = 3.26, S.D. = 0.50 and x = 2.98, S.D. = 0.61, respectively ) and
intention to prevent unwanted sexual behavior was low ( x = 1.59, S.D. = 0.40). The relationship between
personal data and perceived risk-perception was the differences in student’s level of education and the amount
of money students take to school each month. The knowledge of the severity of diseases was different in
students that received money daily or monthly to bring to school. The differences in the knowledge of the
benefits and drawbacks of self-control were gender. The differences in intention to prevent unwanted sexual
behavior were educational, and students that had a lover who had a job had a statistically significant difference
(P-value = 0.05). The results of this study can be used to promote health information and prevent unwanted
sexually transmitted diseases even better for students in junior high school.
Keywords: Health belief model, Undesirable sexual behaviors

บทนา
รายงานขององค์การอนามัยโลกและประเทศไทยมีการรายงานข้อมูลถึงปัญหาความรุนแรง เกี่ยวกับอัตรา
การตังครรภ์ในวัยรุ่นสูงเป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียและเป็นอันดับสองของโลก ประเทศในแถบแอฟริกาปัญหาการ
ตังครรภ์ในวัยรุ่นไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึนอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งวัยรุ่นเป็นวัยที่ยังขาดความพร้อมทังด้านร่างกาย จิตใจ
เศรษฐกิจ วุฒิภาวะ ท้าให้เกิดผลกระทบตามมาหลายด้าน เช่น การคลอดก่อนก้าหนด ทารกแรกเกิดน้าหนักต่้ากว่า
เกณฑ์ การแท้ งและภาวะแทรกซ้ อน การออกจากโรงเรียนระหว่างการศึกษาและการทอดทิ งบุตร เป็นต้น จาก
รายงานสถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นในประเทศไทย พบว่า วัยรุ่นอายุต่้ากว่า 20 ปี คลอดบุตรเพิ่มขึนจากประมาณ
90,000 คน ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 104,289 คน ในปี พ.ศ. 2558 ในจ้านวนนีเป็นการคลอดบุตร โดยวัยรุ่นที่มีอายุต่้า
กว่า 15 ปี จ้านวน 2,988 คน นอกจากนัน วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ที่คลอดบุตรซ้าหรือคลอดเป็นครังที่สองขึนไป มีมาก
ถึง 12,702 คน หรือเท่ากับร้อยละ 12.2 ของการคลอด ในวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ทังหมด (ส้านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2559)
พฤติกรรมทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพทังหมดของมนุษย์ แต่หากแสดงพฤติกรรมทางเพศอย่างไม่
เหมาะสม สามารถก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะวัยรุ่นยุคปัจจุบันที่ด้ารงชีวิตท่ามกลางสิ่งกระตุ้นทาง
เพศ การท้ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันสร้างความใกล้ชิดระหว่างชายและหญิง บทบาทการควบคุมพฤติกรรมวัยรุ่นของ
ครอบครัวลดลงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมและเศรษฐกิจ การเพิ่มขึนของฮอร์โมนเพศในร่างกาย
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ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความอยากรู้อยากลองเรื่องเพศ การมีเจตคติเห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดา
(จอมขวัญ อร่ามกชกร, 2544) ข้อมูลการตังครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ของจังหวัดเชียงราย พบการตังครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ในช่วงอายุ 10–18 ปี ดังนี ปี พ.ศ. 2557 จ้านวน 38 ราย ร้อยละ 50.67 ปี พ.ศ. 2558 จ้านวน 63 ราย ร้อย
ละ 70.79 และปี พ.ศ. 2559 จ้านวน 61 ราย ร้อยละ 71.76 (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, 2559) อ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้งเป็นอีกหนึ่งพืนที่ ที่พบปัญหาการตังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น จากการเก็บข้อมูลการฝากครรภ์ครังแรกในงาน
ฝากครรภ์ของอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง พบสถิติ ดังนี ปี พ.ศ. 2557 จ้านวน 38 ราย ร้อยละ 73.08 ปี พ.ศ. 2558 จ้านวน
45 ราย ร้อยละ 66.18 และปี พ.ศ. 2559 จ้านวน 48 ราย ร้อยละ 76.19 (โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง, 2559) ต้าบลป่า
ซางเป็นอีกหนึ่งพืนที่ของอ้าเภอเวียงเชียงรุ้งที่พบปัญหาการตังครรภ์ ในกลุ่มวัยรุ่นดังนี ปี พ.ศ. 2557 พบการตังครรภ์
แบบไม่พงึ ประสงค์ ร้อยละ 22.22 ปี พ.ศ. 2558 พบการตังครรภ์แบบไม่พงึ ประสงค์ ร้อยละ 87.50 และปี พ.ศ. 2559
พบการตังครรภ์แบบไม่พงึ ประสงค์ ร้อยละ 83.33 ตามล้าดับ สถานการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นแนวโน้มความรุนแรง
ทางปัญหาการตังครรภ์ในพืนที่ศึกษา และการให้บริการยังไม่มีแนวทางในการสร้างความรู้ และความตระหนักที่
ชัดเจน และเป็นรูปธรรมในการใช้ในการส่งเสริมและป้องกันการตังครรภ์ในวัยรุ่น และเมื่อศึกษาหลักสูตรเพศศึกษาใน
โรงเรียน และในครอบครัวไทย ยังไม่มีความชัดเชน และยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ และความตระหนัก ในเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยให้กับวัยรุ่นได้
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) พบว่า
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อให้เกิดสมรรถนะในการป้องกันและควบคุมโรคนัน คือ องค์ประกอบ
ส่วนบุคคล องค์ประกอบด้านโครงสร้าง การรับรู้ของบุคคล การรับโอกาสเสี่ยง และการรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
ตนเพื่อสุขภาพ จากปัญหาการตังครรภ์แบบไม่พงึ ประสงค์ของจังหวัดเชียงราย ในช่วงอายุ 10–18 ปี ยังคงเพิ่มขึนและ
ต่อเนื่อง และยังมีการรณรงค์ ส่งเสริมป้องกันการตังครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในพืนที่ยังไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง และ
ในพืนที่สนใจศึกษา ยังไม่มีการใช้แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ในการด้าเนินกิจกรรม
เพื่อป้องกันปัญหาการตังครรภ์แบบ ไม่พึงประสงค์ ดังนัน จึงควรตระหนักเร่งหาแนวทางป้องกันแก้ไข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุม่ วัยรุ่นตอนต้นที่ยังอยู่ในระหว่างศึกษาจึงจ้าเป็นต้องพัฒนาให้วัยรุ่นเกิดความเข้มแข็ง สามารถเผชิญและ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับปัจจัยที่มีสว่ นกระตุ้นให้เกิดการมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
ดังนัน ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว และสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพและความตังใจ ต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ซึ่งผลของการศึกษาที่ได้จะใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัตงิ านด้านการป้องกัน และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบกับกลุ่มวัยรุ่น อีกทังการศึกษาครังนีจะ
น้ามาสร้างเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของกลุม่ วัยรุ่นในพืนที่ อันจะน้าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดตี อ่ ไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความตังใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต้าบลป่าซาง อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต้าบลป่าซาง อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย
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2. เพื่อศึกษาคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคใน
การปฏิบัติตน และความตังใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ต้าบลป่าซางอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล และแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความตังใจ ต่อการ
ป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต้าบลป่าซาง อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษาครังนี เป็นรูปแบบการศึกษา วิจัยเชิงส้ารวจ เพื่อศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความ
ตังใจ ต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต้าบลป่าซาง อ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
- เพศ
- อายุ
– ระดับชัน
– รายได้
- ฐานะผู้ปกครอง
- ความสัมพันธ์ภายใครอบ
ครัว
- ลักษณะการเลียงดู
- การพักอาศัย
- คนรัก
- เพื่อนสนิท

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief
Model)
- การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการป้องกัน พฤติกรรม
ทางเพศทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
- การรับรู้ความรุนแรงของโรค ต่อการป้อ งกั น
พฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
- การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติตน
ต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พงึ ประสงค์
ความตั้งใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
พึงประสงค์

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษา คือ นัก เรีย นระดั บชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจ้า ปีการศึกษา 2559 เป็ น
โรงเรียนขยายโอกาส จ้านวน 2 โรงเรียน ในเขตต้าบลป่าซาง อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ทังหมด 73 คน โดย
ใช้ประชากรทังหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือรวบรวมเก็บข้อมูลวิจัยในครังนี คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึนจากการศึกษาแนวคิดทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งรายละเอียดของแบบประเมินออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนที่ 2 การรับรู้
โอกาสเสี่ยงส่วนที่ 3 การรับรู้ความรุนแรงของโรคส่วนที่ 4 การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติตน และส่วนที่
5 ความตังใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่อ งมือที่ ใช้เป็ นแบบสอบถามที่ ผ่า นการตรวจสอบความตรงของเนือหาจากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ 3 ท่า น ได้
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใช้วธิ ีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbachs alpha coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.859
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้จากโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติก้าหนดระดับนัยส้าคัญที่ 0.05 โดยใช้สถิติ
เชิ ง พรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ อ อธิ บ ายข้ อ มู ล พื นฐานลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล และแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความตังใจต่อการป้องกันพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ้าแนกทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทังหมด 73 คน ผลการศึกษามีดังนี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ พบว่า เป็นเพศชายจ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 และเพศหญิงจ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
43.8 อายุ พบว่า อายุ 13 ปี จ้านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 อายุ 14 ปี จ้านวน 15 คน คิ ดเป็นร้อยละ 20.5 และ
อายุ 15 ปี จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 ตามล้าดับระดับการศึกษา พบว่า ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ้านวน
33 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 45.20 ศึก ษาอยู่ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จ้ า นวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.4 และศึ ก ษาอยู่
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 28 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.4 ตามล้าดับนักเรียนได้รับเงินจากผู้ปกครองไปโรงเรียนต่อวัน
พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับน้อยกว่า 50 บาท จ้านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 78.1 นักเรียนได้รับเงินไปโรงเรียนต่อเดือน
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับเงินรายเดือน จ้านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 อาชีพหลักของบิดา/มารดาของนักเรียน
พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 ฐานะเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า
ส่วนใหญ่มฐี านะปานกลาง จ้านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 ขณะเรียนหนังสือนักเรียนพักอาศัยอยู่กับใคร พบว่า
ส่วนใหญ่พักอาศัยอยูก่ ับบิดา มารดา จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 บิดา/มารดาของนักเรียน อยู่ดว้ ยกันหรือไม่
พบว่า ส่วนใหญ่บิดา/มารดาอยู่ด้วยกัน จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของ
นักเรียน พบว่าส่วนใหญ่ อบอุ่น ทุกคนรักใครกัน จ้านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 ลักษณะการอบรมเลียงดูของ
บิดามารดาของนักเรียน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เหตุผล/มีความเข้าใจอันดีต่อกัน จ้านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 78.1
ปัจจุบันนักเรียนมีคนรักหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่มีคนรัก จ้านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 และนักเรียน มี
เพื่อนสนิทในโรงเรียนหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่มเี พื่อนสนิทในโรงเรียนจ้านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 97.3
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรั บรู้โอกาสเสี่ยง การรับ รู้ความรุนแรง การรับ รู้
ประโยชน์และอุปสรรคต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์

x

รายการ
การรับรู้โอกาสเสี่ยงโดยรวม
การรับรู้ความรุนแรงโดยรวม
การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคโดยรวม
ความตังใจต่อการป้องกันโดยรวม

3.26
3.26
2.98
1.59

S.D.
0.70
0.50
0.61
0.40

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

ส่วนที่ 2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับปาน
กลาง ( x = 3.26, S.D. = 0.70) ส่วนที่มีคะแนนมากที่สุด ได้แก่ การดื่มสุราหรือสิ่งเสพติดมึนเมามีโอกาสเสี่ยงต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 1.01) ส่วนที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ การเที่ยว
หญิงบริการที่ราคาแพงไม่มโี อกาสติดเชือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ( x = 2.67, S.D. = 1.42)
ส่วนที่ 3 การรับรู้ความรุนแรงของโรค ต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 3.26, S.D. = 0.50) ส่วนที่มีคะแนนมากที่สุด ได้แก่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานทังต่อผู้ป่วยเองและครอบครัวอยู่ในระดับมาก ( x = 3.63, S.D. = 1.05) ส่วนที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เหมือนโรคทั่วไป ไม่ตอ้ งกินยาก็สามารถหายได้เอง เมื่อร่างกายได้รับการพักผ่อนเพียงพอ
( x = 2.68, S.D. = 1.21)
ส่วนที่ 4 การรับรู้ ประโยชน์ และอุปสรรคในการปฏิบั ติตน ต่ อการป้ องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึ ง
ประสงค์
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.98, S.D. = 0.61) ส่วนที่มีคะแนนมากที่สุด ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทุกครังจะท้าให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ( x = 3.49, S.D.
= 1.12) ส่วนที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องยุง่ ยาก ( x = 3.29, S.D. = 0.99 )
ส่วนที่ 5 ความตั้งใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์
กลุ่มตัวอย่างมีความตังใจเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย ( x =
1.59, S.D. = 0.40) ส่วนที่มีคะแนนมากที่สุด ได้แก่ เมื่อมีปัญหามักปรึกษาเพื่อนมากกว่าผู้ปกครองยู่ในระดับปานกลาง (
x = 2.30, S.D. = 0.95) ส่วนที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ การเสพยาเสพติด เช่น บุหรี่ กัญชา ยาบ้า ยาอี ( x = 1.97,
S.D. = 0.90)
ความสั มพั นธ์ ระหว่างข้อมู ลส่ วนบุ คคล และแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความตั้ งใจ ต่ อการ
ป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
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ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลต่อแบบแผนความเชื่อด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง พบว่า ตัวแปร ระดับ
การศึกษา และนักเรียนได้รับเงินไปโรงเรียนจากผู้ปกครองต่อเดือน มีความแตกต่างของคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P-value  0.05) โดยมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงมากที่สุด และ
นักเรียนได้รับเงินไปโรงเรียนต่อเดือน 4,001–6,000 บาท มีคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงมากที่สุด
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลต่อแบบแผนความเชื่อด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค พบว่า ตัวแปร
นักเรียนได้รับเงินจากผู้ปกครองไปโรงเรียนต่อวัน และนักเรียนได้รับเงินไปโรงเรียนจากผู้ปกครองต่อเดือน มีความ
แตกต่างของคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของโรค อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P-value  0.05) โดยนักเรียนได้รับเงิน
จากผู้ปกครอง ไปโรงเรียนต่อวัน มากกว่า 500 บาท มีคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของโรคมากที่สุด และนักเรียน
ได้รับเงินไปโรงเรียนต่อเดือน 4,001–6,000 บาท มีคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงมากที่สุด
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลต่อแบบแผนความเชื่อด้านการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตน พบว่า ตัวแปร เพศ มีความแตกต่างของคะแนนการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค์ในการปฏิบัติตน อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P-value  0.05) โดยเพศชาย มีคะแนนการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัตติ นมากที่สุด
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลต่อความตังใจการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า
ตัวแปร ระดับการศึกษา และปัจจุบันนักเรียนมีคนรักหรือไม่ มีความแตกต่างของคะแนนความตังใจการป้องกั น
พฤติกรรมทางเพศที่ ไม่พึงประสงค์ อย่างมีนัยส้ าคัญทางสถิติ (P-value  0.05) โดยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
คะแนนความตังใจต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์มากที่สุด และปัจจุบันนั กเรียนมีคนรักที่ท้างาน
แล้วมากที่สุด

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึก ษาแบบแผนความเชื่อด้ านสุ ขภาพและความตั งใจต่อการป้ องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไ ม่พึง
ประสงค์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต้าบลป่าซาง อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีนัยส้าคัญทางสถิติ 5
ปัจจัย คือ ระดับการศึกษา นักเรียนได้รับเงินไปโรงเรียนจากผู้ปกครองต่อเดือน นักเรียนได้รับเงินจากผู้ปกครองไป
โรงเรียนต่อวัน เพศ และปัจจุบันนักเรียนมีคนรัก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานผู้ศึกษาขออภิปรายผลการศึกษาครังนีใน
ประเด็นที่ส้าคัญ ดังนี
1. ระดับการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.022 ( x ± S.D. = 3.75 ± 0.36) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้ อธิบายได้ว่า นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นใน
ระดับชันปีที่ 2 จะสามารถป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีกว่าระดับชันอื่น และสอดคล้องกับผล
การศึก ษาของนั น ทิ ว า สิ ง ห์ ทอง และคณะ (2558) ศึก ษาพฤติก รรมเสี่ ย งการตั งครรภ์ก่ อ นวั ย อั น ควรโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ต้าบลบ้านแปรง อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้
ด้า นพฤติก รรมเสี่ ย งทางเพศต่อ การตั งครรภ์ก่ อนวั ย อั น ควรอย่า งมีนั ย ส้ าคั ญ ทางสถิ ติ และไม่ส อดคล้ อ งกั บผล
การศึกษาของอัญชลี ภูมิจันทึก และรุจิรา ดวงสงค์ (2554) ทังนีเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย ศึกษาในชัน
ประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งศึกษาคนละช่วงระดับการศึกษา แต่อยูใ่ นช่วงระดับการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน
2. นั กเรีย นได้รั บเงิน ไปโรงเรียนจากผู้ ป กครองต่ อเดือ น ผลการศึก ษา พบว่า นั กเรีย นได้รับเงิน ไป
โรงเรียนจากผู้ปกครองต่อเดือน ที่มคี วามสัมพันธ์ต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มตัวอย่างที่
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ศึกษา ได้แก่ นักเรียนได้รับเงินไปโรงเรียนต่อเดือน 4,001–6,000 บาท มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.012 ( x ± S.D. = 5.00) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร จิรวัฒน์
กุล และคณะ (2554) ทังนีเพราะว่าเด็กวัยรุ่นอายุต่้ากว่า 20 ปี ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง เห็นพฤติกรรมทางเพศที่
เสี่ยงหรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องธรรมดา การลักลอบมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องท้าทาย ประกอบกับมี
สิ่งกระตุ้นยั่วยุจากสื่อต่าง ๆ ของมึนเมา และสิ่งเสพติดที่มีอยูท่ ั่วไปรอบ ๆ ตัวเด็ก ซึ่งการห้ามไม่ให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ดังนันไม่ว่าเด็กวัยรุ่นจะได้รับเงินไปโรงเรียนต่อเดือนมากอย่างไรก็ตาม ต่างก็เป็นกลุ่มเสี่ยง
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกัน
3. นักเรียนได้รับเงินจากผู้ปกครองไปโรงเรียนต่อวัน ผลการศึกษพบว่า นักเรียนได้รับเงินจากผู้ปกครอง
ไปโรงเรียนต่อวัน ที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่
นักเรียนได้รับเงินจากผู้ปกครองไปโรงเรียนต่อวัน มากกว่า 500 บาท มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.014 ( x ± S.D. = 4.75) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร จิรวัฒน์กุล
และคณะ (2554) ทังนีเพราะว่าเด็กวัยรุ่นอายุต่้ากว่า 20 ปี ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง เห็นพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง
หรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องธรรมดา การลักลอบมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องท้าทาย ประกอบกับมีสิ่ง
กระตุ้นยั่วยุจากสื่อต่าง ๆ ของมึนเมา และสิ่งเสพติดที่มีอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวเด็ก ซึ่งการห้ามไม่ให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ดังนัน ไม่ว่าเด็กวัยรุ่นจะได้รับเงินไปโรงเรียนต่อวันมากอย่างไรก็ตาม ต่างก็ เป็นกลุ่มเสี่ยง
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกัน
4. เพศ ผลการศึกษาพบว่า เพศที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ศึกษา ได้แก่ เพศชาย มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.023 ( x ± S.D. = 3.12 ± 0.48)
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้ อธิบายได้ว่า เพศชายจะสามารถป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ดีกว่า
เพศหญิง และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ (2554) ทังนีเพราะว่าเด็กวัยรุ่นอายุต่้า
กว่า 20 ปี ไม่ว่าเพศชายหรื อเพศหญิง เห็นพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงหรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นเรื่อง
ธรรมดา การลักลอบมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องท้าทาย ประกอบกับมีสิ่งกระตุ้นยั่วยุจากสื่อต่าง ๆ ของมึนเมา และสิ่งเสพ
ติดที่มีอยูท่ ั่วไปรอบ ๆ ตัวเด็ก
5. ปัจจุบันนักเรียนมีคนรัก ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีคนรักมีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันพฤติกรรมทาง
เพศที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่มีคนรักที่ท้างานแล้วมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.036 ( x ± S.D. = 2.04 ± 0.76) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้ และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ (2554) ที่พบว่า วัยรุ่นวัยใสส่วนใหญ่มแี ฟนที่มากกว่าตนเอง โดยพบว่ามีแฟนที่มีอายุ
ในช่วง 20-30 ปี
ส่ ว นตั ว แปรอื่ น ได้ แ ก่ อายุ อาชี พ ของบิ ด า/มารดา ฐานะเศรษฐกิ จ ของผู้ ป กครอง พั ก อาศั ย อยู่ กั บ
สถานะภาพของผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ของผู้ปกครอง ลักษณะการอบรมเลียงดูของบิดามารดาของนักเรียน และ
นักเรียนมีเพื่อนสนิทในโรงเรียนหรือไม่ ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐ บาลต้ องท้า ให้ พระราชบั ญญั ติคุ้ มครองอนามัย การเจริญ พัน ธุ์ เกิ ดขึ นในเร็ ววั น ให้ มีก ารใช้ และมี
หน่วยงานสหสาขาวิชาชีพกับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องทังระยะสันและระยะยาว และการตังครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ในวัยรุ่นหญิง
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2. สถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต ครู ทุ ก แห่ ง ต้ อ งท้ า ให้ บั ณ ฑิ ต ครู ทุ ก คนสามารถเป็ น ครู เ พศศึ ก ษา มี ค วาม
ละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ และเป็นต้นแบบของการเป็นผู้ชาย ผู้หญิงที่มีความเข้มแข็ง เคารพในสิทธิมนุษยชน และไม่
ท้าให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอ้านาจที่ไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ไม่ผลิตซ้า ความเป็น
หญิง เป็นชาย ทีท่ ้าให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ และพฤติกรรมรุนแรงต่าง ๆ
3. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งร่วมกับครอบครัวนักเรียนต้องท้าให้เพศศึกษาและเพศวิถีศึกษาเป็น
เรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างเปิดเผย และมีความรับผิดชอบทางสังคมต่อพฤติกรรมทางเพศของตนเอง ครู พ่อ -แม่
ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันท้าให้เรื่องนีเกิดขึนอย่างเป็นกัลยามิตร
4. กระทรวงศึกษาธิการควรท้า ให้เรื่องคุณภาพชีวิตทางเพศของนักเรียนและครูเป็นตัวชีวัดของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียน
5. สนับสนุนให้มีองค์กรในชุมชนซึ่งอาจเป็นองค์กรที่มีอยู่เดิม หรือองค์กรใหม่ท้างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทางเพศของวัยรุ่นที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เช่น ในโรงงาน ในสถาน
บันเทิงในสถานกักกัน สถานสงเคราะห์ และสถานที่อ่นื ๆ
6. นโยบายป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั งครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ มของหน่ว ยงาน ต้ อ งเป็ น นโยบายต่ อ เนื่ อ ง มี
ทรัพยากรสนับสนุน และเน้นให้เป็นการท้า งานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยให้มีวัยรุ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด้าเนินงานนี ตังแต่การก้าหนดมาตรการ ยุทธศาสตร์ วิธีท้างาน และประเมินผล
7. ใช้ทุกช่องทางสื่อสารให้เกิดค่านิยมวัยรุ่นหญิงชายดีไม่มีเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมความเป็นธรรมเชิงเพศภาวะ
(Gender equity) และความเท่าเทียมเชิงเพศภาวะ (Gender equality) ในสังคม
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรน้าผลของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและความตังใจ ต่อการป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึง
ประสงค์ มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ให้ดีย่ิงขึนในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. ควรน้าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียน
ระดับชันอื่น ๆ ในพืนที่อื่น
3. พัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ให้ความรู้ สุขศึกษาเชิงรุกกับกลุ่ม
วัยรุ่น และวัยอื่น ๆ
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ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบวิชัยโมเดล 7 สี ในการเยี่ยมบ้านต่อ
พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานระดับรุนแรงเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านหวด อาเภองาว จังหวัดลาปาง
The efficacy applied Vichai’s 7 colors model of home visit to change the
severe diabetic patients’ behaviors at Ban Huad Sub district health
promoting hospital, Ngao District, Lampang Province
ประภัสสร วงศ์ปัน1* สมคิด จูหว้า2 สรวิศ บุญญฐี2 และ วิชัย เทียนถาวร2
Prapussorn Wongpan 1* Somkid Juwa 2 Sorawit Boonyathee 2 and Vichai Tienthavorn 2
บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการ
ประยุกต์ ใช้รูปแบบวิชัยโมเดล 7 สี ในการเยี่ยมบ้า นต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานระดับรุนแรงเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มสีแดง
(ระดับน้าตาล ≥ 183 มก./ดล. ขึนไป) จ้านวน 25 คน วิธีการศึกษาโดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการเยี่ยมบ้า นตามแผนการ
เยี่ยมบ้าน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถามและระดับน้าตาลในเลือด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Paired T-Test ผลการศึกษาพบว่า หลังการได้รับการเยี่ยม
บ้าน กลุ่มตัวอย่างมีระดับน้าตาลในเลือดลดลงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P < 0.001) และมี
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนเฉลี่ ย ด้ า นการควบคุ ม อาหาร ด้ า นการจั ด การด้ า นอารมณ์ ด้ า นการออกก้ า ลั ง กาย ด้ า นการ
รับประทานยา ก่อนเยี่ยมบ้าน ค่าเฉลี่ย 18.56 และหลังการเยี่ยม ค่าเฉลี่ย 31.56 หลังเยี่ยมบ้าน ค่าเฉลี่ ย สูงกว่าก่อน
เยี่ยมบ้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (P < 0.001)
คาสาคัญ: การเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยเบาหวาน

Abstract
The objective of a mixed method research was to study The efficacy applied Vichai’s 7 colors model of
home visit to change the severe diabetic patients’ behaviors at Ban Huad Sub district health promoting hospital,
Ngao District, Lampang Province The samples of diabetic patients in the red group (Blood glucose level ≥ 183
mg/dl) The 25 screening were the patients getting the medical services at Ban Huad Health Promoting Hospital,
Ngao district, Lampang province. Data were collected by questionnaire about and blood sugar record. The data
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were analyzed by frequency, percentage, standard deviation and paired sample t-test. The finding of the study
revealed that the level of diabetic measurement of the participants receiving the home visit program deceased.
different at the level of significant at p < 0.001 The mean of the scores regarding the behavior of the diabetic
patients before mean18.56 and after after mean 31.56 high lavel more the home visit program is different at
the level of significant at p < 0.001
Keywords: Home visit, Diabetics

บทนา
เบาหวานเป็นโรคเรือรังที่เป็นปัญหาส้าคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก สถานการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้ม
เพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (international diabetes federation : IDF) ได้รายงาน
สถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจ้านวน 108 ล้านคน เพิ่มขึนเป็น 422 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2557 และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานจ้านวน 415 ล้านคน และได้ประมาณการว่าจะมีจ้านวนผู้ป่วยทั่ว
โลก เพิ่มมากกว่า 642 ล้ านคน ในปี พ.ศ.2588 หากไม่มีการด้ าเนินการในการป้อ งกั นและควบคุ มสถานการณ์
โรคเบาหวาน
ส้าหรับในประเทศไทยปัญหาโรคเบาหวานยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึนทุกปี เช่นเดียวกับต่างประเทศและทั่ว
โลก หากผู้ป่วยเบาหวานได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดยี อ่ มส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดี โดยชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางตา ไต ระบบประสาท หั วใจ และหลอดเลือดสมอง การควบคุม โรคไม่ให้รุนแรงมากขึน ซึ่ง การปรั บเปลี่ย น
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพเป็นวิธีหนึ่งที่ส้าคัญต่อการป้องกันความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึน เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่
ส้าคัญส่วนใหญ่ เกิดจากการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ ไม่เหมาะสม ดังนันจึงจ้าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ป่วย
เบาหวาน มีแผนในการด้าเนินชีวิตที่เหมาะสม หากผู้ป่วยโรคเบาหวานยังมีพฤติกรรมเสี่ยงซ้า ๆ ดังเดิม ความรุนแรง
ของโรคอาจก่อให้เกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึน จนกระทั่งอาจท้าให้เกิดการสูญเสียถึงแก่ชีวิตได้
โรคเบาหวานในช่วง 10 ปีตงแต่
ั ปี 2545-2555 อัตราป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึน 353.49 เป็น 1050.6 ต่อแสน
ประชากร สถานการณ์โรคความดันโรหิตสูง พบว่า อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึนจาก 385.43 เป็น 1622.8
ต่อแสนประชากร หรือ 4.2 เท่า ในช่วง 10 ปี (2545-2555) ผลจากการป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง ส่งผลให้เกิดโรคกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด ซึ่งในช่วง 10 ปี (2545-2555) มีอัตราป่วยโรคกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
เพิ่มขึนเป็น 427.52 ต่อแสนประชากร หรือ 2.7 เท่า ปี 2555 โรคกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด พบว่า ยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน ประมาณปีละ 575 คน โดยอัตราป่วยตาย คิดเป็นร้อยละ 5.5 รัฐบาลได้ให้ความส้าคั ต่อการเจ็บป่วยของ
ประชาชน โดยจัดให้มกี ารบริการด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง (วิชัย เทียนถาวร, 2558)
ในเขตต้ า บลบ้ า นหวด อ้ า เภองาว จั ง หวั ด ล้ า ปาง สภาพแวดล้ อ มโดยทั่ ว ไปเป็ น เขตชนบทและพืน ที่ สู ง
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานมีวถิ ีชีวิตที่เร่งรีบต้องออกจากบ้านไปท้างานตังแต่เช้า แล้วกลับมาบ้านในตอนเย็นจึง
ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมอาหารให้ถูกสุขลักษณะและไม่ได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อร่างกายไม่ได้รับ
สารอาหาร ที่เป็นประโยชน์จึงท้าให้ร่างกายไม่แข็งแรงและเกิดโรคหลายโรคตามมา รวมถึงโรคเบาหวานซึ่งปัจจุบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหวดมีจ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน จ้านวน 133 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 1 (Type 1 Diabetes) และ ประเภทที่ 2 (Type 2 Diabetes) ซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
โดยสามารถแยกตามกลุ่มสีตามปิงปองจราจร 7 สี ในผู้ป่วยเบาหวานได้ เป็นสีเขียวเข้ม สีเหลือง สีส้ม สีแดง และสีด้า
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ตามล้าดับ ปัจจุบันผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจ้านวนเพิ่มสูงขึนตังแต่ ปีงบประมาณ 2557 มีจ้านวนผู้ป่วย ทังหมด 89 คน
ปีงบประมาณ 2558 มีจ้านวนผู้ป่วย ทั งหมด 107 คน ปีงบประมาณ 2559 มีจ้านวนผู้ป่วย ทังหมด 117 คน และ
ปีงบประมาณ 2560 มีจ้านวนผู้ป่วยจ้านวน 133 คน แสดงให้เห็นว่ามีจ้านวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มสูงขึนตามล้าดับ และ
มีผู้เสียชีวติ จากโรคเบาหวานปีละ 1-2 คน จึงท้าให้โรคเบาหวานเป็นโรคเรือรังที่ต้องรีบแก้ไขและป้ องกัน ให้มีจ้านวน
ผู้ป่วยลดน้อยลงและไม่เพิ่มจ้านวนขึน
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นงานบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหวดเข้าไปให้บริการอย่างใกล้ชิด
เป็นการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อติดตามอาการว่าหลังจากได้ไปท้าการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วผู้ป่วยกลับมาอยู่บ้าน
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือไม่ และสามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วย และครอบครัวแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยและ
ปัญหาต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยได้ตรงตามสาเหตุและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว
เนื่องจากได้พบเห็น สภาพที่แท้จริง ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ พฤติ กรรมสุขภาพ ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ ค่านิยม
ต่าง ๆ และวิธีการแก้ไขปัญหา การที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและครอบครัวให้ผ่าน
พ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปด้วยดี ก่อให้เกิดความศรัทธาทังต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงาน นอกจากนีผู้เจ็บป่วยและ
สมาชิกในครอบครัวเกิดความอบอุ่นเป็นกันเอง ที่ได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บป่วยที่บ้านของตนเอง ผู้ป่วยและญาติ
สามารถเรียนรู้วิธีการดูแลรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพได้ในเวลาเดียวกัน อีกทังได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นร่วมวางแผนดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยตลอดจนได้รับการฝึกหัดให้ดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามความจ้าเป็น และความต้องการของครอบครัวและผู้เจ็บป่วย (กรรณิการ์ พงษ์สนิท, 2540)
จากสถานการณ์การดังกล่าว ผูว้ จิ ัยสนใจว่าปัญหาของการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน มีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วย
รายใหม่เพิ่มมากขึน และผู้ป่วยมีระดับการเจ็บป่วยในระดับรุนแรง (สีแดง) เพิ่มมากขึน หากไม่มกี ารเฝ้าระวัง ควบคุม
ป้องกันโรคอย่างจริงจัง อาจท้าให้เกิดโรคแทรกซ้อน เกิดความพิการ และเสียชีวิตในที่สุด
ดังนันผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ วิชัยโมเดล 7 สี ในการเยี่ยมบ้าน
ต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานระดับรุนแรงที่เข้าโปรแกรมเยี่ยมบ้าน เพื่อน้าผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ป่วย ซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวาน มีการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับ
โรคต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้วิชัยโมเดล 7 สี ในการเยี่ยมบ้านต่อพฤติก รรมสุขภาพผู้ ป่ว ย
โรคเบาหวานระดับรุนแรง (สีแดง) เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษา พฤติกรรม และระดับน้าตาลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มสีแดง
2. เพื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรม และระดับน้าตาลในเลือด ของผู้โรคป่วยเบาหวานกลุ่มสีแดง ก่อนและหลัง
เข้าโปรแกรมเยี่ยมบ้าน
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิด
โปรแกรมการเยี่ยมบ้านตามแบบแผนวิชัยโมเดล 7 สี
เยี่ยมบ้านครั้งที่ 1
- ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
เยี่ยมบ้านครั้งที่ 2
- ส่งเสริมให้ความรู้ เรื่องอาหารและการออกก้าลังกาย
เยี่ยมบ้านครั้งที่ 3
- ส่งเสริมให้ความรู้ การจัดการด้านอารมณ์และการรับประทานยาสม่้าเสมอ
พฤติกรรมสุขภาพผูป้ ่วย
โรคเบาหวานหลังเยี่ยมบ้าน
- การควบคุมอาหาร
- การออกก้าลังกาย
- การจัดการด้านอารมณ์
- การรับประทานยาสม่้าเสมอ

พฤติกรรมสุขภาพผูป้ ่วย
โรคเบาหวานก่อนเยี่ยมบ้าน
- การควบคุมอาหาร
- การออกก้าลังกาย
- การจัดการด้านอารมณ์
- การรับประทานยาสม่้าเสมอ

อาการผู้ป่วยดีขึ้น

ระดับน้าตาลในเลือด

ระดับน้าตาลในเลือด
ภาพ 1 กรอบแนวคิด
กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครังนี จ้านวน 25 คน โดยท้าการคัดเลือกจากกลุ่มประชากร
ทังหมด ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทัง 5 ข้อ จากข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัด
ล้าปาง
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. การก้าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนี ผู้ศึกษาได้ก้าหนดคุณสมบัติในการคัดเข้า (Inclusion criteria)
ดังนี
1.1 เพศชายหรือหญิง
1.2 ได้รับการวินจิ ฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
1.3 มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
1.4 เป็นผู้ป่วยกลุม่ สีแดงที่มีระดับน้าตาลในเลือด ≥ 183 มก./ดล. จ้านวน 3 ครัง ที่มารับบริการ
1.5 ยินดีเข้าร่วมโครงการศึกษา
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2. เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
2.1 ผู้เข้าร่วมการศึกษาตายหรือย้ายสถานบริการ
2.2 มีภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ได้แก่ โรคหัวใจ โรคไต โรคความดันโลหิตสูง และไม่ตงครรภ์
ั
2.3 ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลด้าน เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส สิทธิการรักษา จ้านวนสมาชิกใน
ครอบครัว อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย โรคเบาหวาน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน น้าหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต และค่าระดับน้าตาลในเลือด (FBS)
2. พฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีระดับน้าตาลในเลือดสูง ใช้แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีระดับ
น้าตาลในเลือดสูง ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติ 4 ด้าน ดังนีคือ
2.1 ด้านการควบคุมอาหาร จ้านวน 6 ข้อ
2.2 ด้านการจัดการด้านอารมณ์ จ้านวน 3 ข้อ
2.3 ด้านการออกก้าลังกาย จ้านวน 3 ข้อ
2.4 ด้านการรับประทานยา จ้านวน 7 ข้อ
ปฏิบัตเิ ป็นประจ้า หมายถึง กิจกรรมที่ท่านท้าเป็นกิจวัตรหรือท้าทุกครัง
ปฏิบัตเิ ป็นบางครัง หมายถึง กิจกรรมที่ท่านท้าเป็นบางครังบางคราวไม่ประจ้า
ไม่เคยปฏิบัติ
หมายถึง กิจกรรมที่ท่านไม่ได้ปฏิบัตเิ ลย
3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทังหมด 2 ข้อ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครังนีได้น้าแบบสอบถามไปด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูล จาก
แบบสอบถามผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่มีภูมลิ ้าเนาในต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
วิธีการดาเนินการวิจัย
แบ่งการด้าเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ
1. ระยะเริ่มแรก
1.1 ประสานงานและขอความร่วมมือจากคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
บ้านหวด ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง
1.2 ผู้วิจัยแนะน้าตัวและอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครังนีให้กับ ผู้ที่จะเข้าร่วมการวิจัย
1.3 ภายหลังกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมในการวิจัยและเซ็นชื่อลงในใบยินยอม
1.4 ผู้ วิ จั ย ด้ า เนิ น การ ตามแบบวิ จั ย โดยประชุ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษา จ้ า นวน 25 คน เพื่ อ ชี แจง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และท้าการนัดการเยี่ยมบ้านกลุ่มตัวอย่างติดต่อกัน จ้านวน 3 ครัง แต่ละครัง
ห่างกัน 1 สัปดาห์พร้อมท้าแบบสอบถาม และเจาะระดับน้าตาลในเลือด (FBS) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
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2. ระยะที่ 2 เป็นระยะด้าเนินการ
2.1. ก้าหนดวัน เวลา ที่เริ่มจัดโปรแกรมการเยี่ยมบ้านและเริ่มด้าเนินการตามก้าหนด ในกลุ่มผู้ป่ว ย
โรคเบาหวานในเขต ต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ซึ่งด้าเนินการติดต่อกัน จ้านวน
3 ครัง แต่ละครังห่างกัน 1 สัปดาห์ และใช้ระยะเวลาในการให้ความรู้ครังละ 1 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดของ การให้
ความรู้จะครอบคลุมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมส้าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานทัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมอาหาร
ด้านกิจกรรมและการออกก้าลังกาย ด้านการจัดการด้านอารมณ์ ด้านการรับประทานยา
2.2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามที่สร้างขึน ส้าหรับการศึกษาวิจัยไปท้าการ
ทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) ดังนี
2.2.1 การหาค่าความเที่ยงตรง โดยน้า แบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึนไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนือหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน
2.2.2 หลังจากนันน้ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร IOC
2.2.3 การหาความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน้า แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (try-out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่จะศึกษา จ้านวน 25 คน และหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach‘s Alpha Coefficient)
2.2.4 หลังจากที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั งหมดแล้ว ผู้วิจัยน้าเครื่องมือดังกล่าวมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนือหาและวัตถุประสงค์ ได้คา่ (IOC) ดังนี
ด้านการควบคุมอาหาร
ค่า IOC = 0.85
ด้านการจัดการด้านอารมณ์
ค่า IOC = 0.87
ด้านการออกก้าลังกาย
ค่า IOC = 0.89
ด้านการรับประทานยา
ค่า IOC = 0.84
2.3. ท้าการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ศึกษาการกระจายของข้อมูลได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ
อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส สิ ทธิ ก ารรั ก ษา จ้ า นวนสมาชิก ในครอบครั ว อาชีพ ระดั บการศึก ษา รายได้ ข อง
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย โรคเบาหวาน การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
น้าหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต จะใช้สถิติ ค่ามัชฌิมาเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical statistics) ใช้วิเคราะห์ เปรียบเที ยบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมสุขภาพ
โรคเบาหวานก่อนและหลังการได้รับการเยี่ยมบ้าน โดยทดสอบสมมุติฐานค่าที่ไม่มอี สิ ระ (paired t-test)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยน้าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
มาวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis) โดยสรุปประเด็นตามข้อค้าถามที่ท้าการสัมภาษณ์ หลังจากนันน้าผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะของการเขียนรายงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Method)

- Proceedings -

52

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.00 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 48.00 ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.00 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 88.00 มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 96.00
จ้านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มี 1-2 คน ร้อยละ 44.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 64.00 และจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 72.00 มีรายได้เฉลี่ย 4,001–6,000 บาทต่อเดือน จ้านวนร้อยละ 36.00 และ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 1-2 ปี, 3-4 ปี, 7 ปีขึนไป ร้อยละ 28.00
ผู้ป่วยเบาหวานไม่มีภาวะแทรกซ้อ น มีน้าหนักอยู่ที่ 61-70 กิโลกรั ม ร้อยละ 40.00 ส่วนสูง 151-160 เซนติเมตร
ร้อยละ 56.00 ค่าความดันโลหิต สีขาว กลุ่มปกติ < 120/80 mmHg ร้อยละ 72.00 สีเขียวอ่อน กลุ่มเสี่ยง 120/80139/89 mmHg ร้อยละ 28.00
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเหมาะสมของพฤติกรรสุขภาพโดยรวมและรายด้าน ของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังได้รับการเยี่ยมบ้าน (n = 25)
พฤติกรรมสุขภาพ

ก่อนเยี่ยมบ้าน
S.D.
xˉ
18.56
14.79

หลังเยี่ยมบ้าน
S.D.
xˉ
31.56
8.66

พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
พฤติกรรมสุขภาพรายด้าน
1. ด้านการควบคุมอาหาร
5.48
4.69
9.20
3.21
2. ด้านการจัดการด้านอารมณ์
3.40
2.08
4.40
1.57
3. ด้านการออกก้าลังกาย
2.88
2.30
5.44
1.13
4. ด้านการรับประทานยา
6.8
5.72
12.52
2.75
จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังได้รับการเยี่ยมบ้านเท่ากับ
18.56 และ 31.56 ตามล้าดับ เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและคะแนนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังได้รับ
การเยี่ยมบ้าน โดยใช้ค่าที่ไม่อิสระ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ ตัวอย่าง หลังได้รับการเยี่ยมบ้าน
สูงกว่าก่อนได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p < 0.001)
ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยเบาหวานก่อนและหลัง ได้รับ
การเยี่ยมบ้าน (n = 25)
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
ก่อนเยี่ยมบ้าน
หลังเยี่ยมบ้าน

xˉ
18.56
31.56

S.D.
14.79
8.66

df
24
24

p-value
< 0.001
< 0.001

จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพก่อนการเยี่ยมบ้านค่าเฉลี่ย 18.56
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.79 และหลังการเยี่ยมบ้านค่าเฉลี่ย 31.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.66 เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังการเยี่ยมบ้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
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ของกลุม่ ตัวอย่างหลังได้รับการเยี่ยมบ้าน สูงกว่าก่อนได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p <
0.001)
ตาราง 3 ระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยก่อนและหลังการเยี่ยมบ้านแยกตามปิงปองจราจร 7 สี (n = 25)
แยกตามระดับสี

จานวนระดับสีทลี่ ด

สีขาว กลุ่มปกติ < 100 มก./ดล.
สีเขียวอ่อน กลุ่มเสี่ยง 100-125 มก./ดล.
สีเขียวเข้ม กลุ่มป่วย < 125 มก./ดล.
สีเหลือง กลุ่มป่วย 125-154 มก./ดล.
สีส้ม กลุ่มป่วย 155-182 มก./ดล.
สีแดง กลุ่มป่วย > 183 มก./ดล.

0
0
2
14
9
0

ร้อยละ
0.00
0.00
8.00
56.00
36.00
0.00

จากตาราง 3 แยกระดับค่าระดับน้าตาลในเลือดตามปิงปองจราจร 7 สี จากเดินเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
กลุ่มสีแดงที่มีระดับน้าตาลในเลือด > 183 มก./ดล. และหลังจากออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมีระดับน้าตาลลดลง ตามกลุ่มสี
ผู้ป่วยลดระดับน้าตาลในเลือดมาอยู่ สีเหลือง ที่มีระดับน้าตาล 125-154 มก./ดล.จ้านวน 14 คน ร้อยละ 56.00
รองลงมา สีส้ม ที่มีระดับน้าตาล 155-182 มก./ดล.จ้านวน 9 คน ร้อยละ 36.00 และสุดท้ายลดที่ระดับ สีเขียวเข้ม ที่
มีระดับน้าตาล < 125 มก./ดล. จ้านวน 2 คน ร้อยละ 8.00
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับค่าระดับน้าตาลในเลือดกับพฤติกรรมสุขภาพ ด้านอาหาร ด้านการ
จัดการด้านอารมณ์ ด้านออกก้าลังกาย การศึกษาครังนี มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบาย แนวทางในการลดระดับน้าตาลใน
เลือด ซึ่งไม่สามารถค้นหาข้อมูลในเชิงปริมาณได้ การศึกษาครังนีสัมภาษณ์เฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีแดง (ระดับน้าตาล ใน
เลือด ≥ 183 มก./ดล. ขึนไป) จ้านวนที่สัมภาษณ์ ทังหมด 25 คน ผลการสัมภาษณ์ปรากฏตามประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี
1. ท่านมีแนวทางในการลดระดับน้าตาลในเลือดอย่างไรจงอธิบาย
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ นายณรงค์ พงษ์สวัสดิ์ อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 22 ม.6 ต.บ้านหวด
“การตี่เฮา จะลดระดับน้าตาลได้นั้นหนา มันเป็นสิ่งตีกู่คนสามารถยะได้ มันขึ้นอยู่กับว่าเฮา จะมี
กาลังใจยะก่อ ถ้าฮามีกาลังใจดีกะจะจวยยะฮื้อน้าตาลของเฮาลดได้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เลย สาหรับการลด
ระดับน้าตาล เป็นวิธตี ่เี ฮาคิดว่าที่ดีสุดละ คือ การเข้มงวดในการกินข้าวกู่ม้ือ ควรมีการจากัดจานวนให้พอดี
ในแต่ละมื้อ ละกะกินยาตามหมอสัง่ ให้ตรงเวลาห้ามลืม ห้ามขาด มันกะจะจวยยะให้น้าตาลเฮาลดได้อย่างบ่อ
น่าเชื่อ”
การที่เราจะลดระดับน้าตาลในเลือดได้นัน เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถท้าได้ ขึนอยูก่ ับว่าผู้ปว่ ยโรคเบาหวานจะ
มีก้าลังใจในการลดระดับน้าตาลหรือไม่ ถ้าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีก้าลังใจในการลดระดับน้าตาลในเลือดก็สามารถลด
ได้ ยกตัวอย่างในการลดระดับน้าตาลในเลือดที่ผู้ป่วยคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด คือ การเข้มงวดในการรับประทานอาหาร
ควรมีการจ้ากัดจ้านวนอาหารให้พอดีในแต่ละมือ และรับประทานยาตามหมอสั่งทุกครัง ห้ามลืม ห้ามขาด ก็เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้อย่างไม่นา่ เชื่อ
2. ท่านคิดว่า การรับประทานอาหาร การออกก้าลังกาย และพฤติกรรมด้านอารมณ์ มีผลต่อระดับน้าตาล
ในเลือดหรือไม่
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ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ นางบัวลอย ลาพิงศ์ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 43/7 ม.4 ต.บ้านหวด
“การตี่จะยะให้น้าตาลเฮาลดได้นั้น พวกกากิน มีผลขาดนักเนอะตีจะยะให้น้าตาลเฮาลดได้ จะว่า
ไปผ่อง่าย ๆ เลย ถ้าวันไหนกินข้าวนึ่งละกะไปเจาะเบาหวานหนา น้าตาลมันตึงขึ้นขนาดหนัก หันก่อถ้าเฮาฮู้
จะนี้แล้วเฮากะกินเข้าหู้เอา ละกะการออกกาลังกาย กับอารมณ์ ถามว่ามีผลต่อน้าตาลก่อมันกะตึงมีผล
เหมือนกัน ถ้าเฮาออกกาลังกายกู่วันเหงื่อเฮาได้ออกละ ขับของบะดีออกละ มันตึงมีผลกับระบบตางในของ
เฮา ส่วนอารมณ์บ่อว่ามันเนอะมันกะมีผลเหมือนกัน อารมณ์ดีกะลังส่งให้ระดับน้าตาลลดลง ถ้าเครียดมันตึง
มียะให้น้าตาลเฮาขึ้น กะถือว่า 3 อย่างนี้ จวยยะให้น้าตาลเฮาลดเป็นอย่างดีเลย”
การที่จะท้าให้ระดับน้าตาลในเลือดลดได้นัน มีปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ เช่น การ
รับประทานอาหาร ที่ผู้ป่วยเบาหวานอธิบายว่าที่เห็นได้ชัดเลยคือ การข้าวทานเหนียว มีผลท้าให้ระดับน้าตาล ใน
เลือดสูงขึน ดังนันเมื่อผู้ป่วยเบาหวานทราบถึงผลเสียของการทานข้าวประเภทนีจึงงดทานก็จะท้าให้ระดับน้าตาลลดลง
ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือ การออกก้าลังกาย เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ ถ้าเราออกก้าลังกายทุกวัน
ร่างกายได้ขับเหงื่อออกถือว่าได้ขับของเสียออกมา จึงท้าให้ระดับน้าตาลในเลือดลดลง และอีกวิธีสุดท้าย คือ การ
จัดการด้านอารมณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส่งผลต่อระดับน้าตาลในเลือด ถ้าเราอารมณ์ดี ไม่เครียดก็จะส่งผลให้ระดับ
น้าตาลในเลือดลดลง ดังนัน การรับประทานอาหาร การออกก้าลังกาย และการจัด การด้านอารมณ์ มีผลต่อระดับ
น้าตาลในเลือด ถ้าเราสามารถท้าได้ ทัง 3 อย่าง ก็จะช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ดี

วิจารณ์และสรุปผล
สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.00 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 48.00 ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.00 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 88.00 มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 96.00
จ้านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มี 1-2 คน ร้อยละ 44.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 64.00 และจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 72.00 มีรายได้เฉลี่ย 4,001–6,000 บาทต่อเดือน จ้านวนร้อยละ 36.00 และ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ได้รับการวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 1-2 ปี, 3-4 ปี, 7 ปีขึนไป ร้อยละ 28.00 ผู้ป่วย
เบาหวานไม่มีภาวะแทรกซ้อน มีน้าหนักอยู่ที่ 61-70 กิโลกรัม ร้อยละ 40.00 ส่วนสูง 151-160 เซนติเมตร ร้อยละ
56.00 ค่าความดันโลหิต สีขาว กลุ่มปกติ < 120/80 mmHg ร้อยละ 72.00 สีเขียวอ่อน กลุ่มเสี่ยง 120/80-139/89
mmHg ร้อยละ 28.00
พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังได้รับการเยี่ยมบ้านเท่ากับ
18.56 และ 31.56 ตามล้าดับ เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและคะแนนพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังได้รับ
การเยี่ยมบ้าน โดยใช้ค่าที่ไม่อิสระ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ ตัวอย่าง หลังได้รับการเยี่ยมบ้าน
สูงกว่าก่อนได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.001)
การเปรียบเทียบระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
พบว่าระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเฉลี่ยก่อนเยี่ยมบ้านเท่ากับ 197.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.60 และ
ระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเฉลี่ยหลังเยี่ยมบ้าน เท่ากับ 147.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.01 ลดระดับความ
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รุนแรงจากสีแดงได้ทังหมด ร้อยละ 100 (ตาราง 13) แสดงว่าผลการประยุกต์ใช้ส่อื สัญญาลักษณ์ปิงปองจราจรชีวิต 7
สี มีผลต่อการลดระดับน้าตาลในเลือด
โดยสรุปผลการวิจัย
ประสิทธิภาพ (out put) ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมที่ดขี ึนส่งผลให้อาการผู้ปว่ ยเบาหวานดีขนึ
ประสิทธิผล (out come) ผู้ป่วยเบาหวานมีค่าระดับน้าตาลลดลง จากผู้ป่วยกลุ่มสีแดงลดระดับมาเป็น
ผู้ป่วยกลุม่ สีส้ม สีเหลือง และสีเขียวเข้มตามล้าดับ
ผลกระทบ (impact) ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล โดยลดความรุนแรงจากกลุ่มสีแดง ทังหมด 25
ราย และหากไม่ด้าเนินการใด ๆ ก็อาจท้าให้ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยกลุม่ สีด้า
การอภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาครังนี เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ก่อนและ
หลังการได้รับการเยี่ยมบ้าน พบว่า มี ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพก่อนและหลังการได้รับการเยี่ยมบ้านเท่ากับ
18.56 และ 31.56 เมื่อทดสอบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ ก่อนและหลังการได้รับการเยี่ยม
บ้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างหลังการได้รับการเยี่ยมบ้าน สูงกว่าก่อนการได้รับการเยี่ยม
บ้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p < 0.001) และจากการเปรียบเทียบระดับน้าตาลในเลือด
ก่อนและหลังการเยี่ยมบ้านพบว่า ก่อนได้รับการเยี่ยมบ้าน กลุ่มตัวอย่างมีระดับเบาหวานเฉลี่ย 197.28 หลังการเยี่ยม
บ้านพบว่า ค่าเฉลี่ยได้ 147.92 หลังเจาะระดับน้าตาลในเลือด ก่อนและหลังเยี่ยมบ้านเปรียบเทียบค่าระดับน้าตาล
หลังการเยี่ยมบ้านต่้ากว่าก่อนได้รับการเยี่ยมบ้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p < 0.001) ผล
การศึกษาการเยี่ยมบ้าน นอกจากจะเป็นการให้ความรู้แล้ว ยังท้าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและสมาชิกในครอบครัว เกิด
ความอบอุน่ ใจ รูส้ ึกเป็นกันเองได้รับการดูแลเมื่อเจ็บป่วยที่บ้านของตนเอง ผู้ป่วยโรคเบาหวานและญาติสามารถเรียนรู้
วิธีการดูแลรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสภาพได้ในเวลาเดียวกัน การน้าเครื่องมือปิงปองจราจรชีวิต 7 สี มา
ประยุกต์ใช้ในการเยี่ยมบ้านท้าให้ผู้ป่วยและญาติมีเข้าใจถึงระดับความรุนแรงของโรคเบาหวานมากขึน เกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายของโรคเพราะหากไม่รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้ กลวิธี
3อ (อาหาร ออกก้าลังกาย อารมณ์) จะท้าให้มีระดับความรุนแรงของโรคมากขึนและอาจเป็นโรคแทรกซ้อน(สีด้า) ซึ่ง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลอย่างน้อยรายละ 500,000 บาท (วิชัย เทียนถาวร, 2556) นอกจากนีการเยี่ยมบ้านยัง
เป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและญาติ สามารถช่วยเหลือตนเองและติดตามผลการรักษา ให้ค้าแนะน้ า
ช่วยเหลือต่าง ๆ และขณะเยี่ยมบ้านผู้ศึกษามีโอกาสสังเกตถึงการปฏิบัตติ ัวที่ไม่ถูกต้องและได้ให้ค้าแนะน้า เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างปรับปรุงการปฏิบัตติ ัวให้ถูกต้อง นอกจากนีการเยี่ยมบ้านยังเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกิด
การยอมรับได้ง่ายและน้าไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ของ
พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อศึกษาบริบททางสังคมและการใช้ชีวิตประจ้าวันที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน (เกจุรีย์ พันธ์เขียน,ปี พ.ศ.2549) โปรแกรมการดูแลตนเอง
และการติดตามเยี่ยมบ้าน ส้าหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน จัดโปรแกรมโดยประยุกต์จากแนวคิดการดูแล
ตนเอง ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินกลุ่มทดลอง มีการดูแลตนเอง ดีกว่ า
ก่อนทดลอง และดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นอีก
หนึ่งวิธีที่จะกระตุน้ สนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่างานวิจัยนียังไม่
สามารถบอกได้ชัดเจนว่าการเยี่ยมบ้านมีผลต่อ ระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดี
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ที่สุด ระบบการเยี่ยมบ้าน ควรได้รับการพัฒนา (เบญจพร วัฒนศิริเวช, 2557) การศึกษาผลการให้ค้าปรึกษาแบบ
กลุ่มต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาพบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค้าปรึกษาแบบกลุ่มการดูแล
ตนเอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกก้าลังกาย ด้านการรับประทานยา และ
ระดับน้าตาลในเลือด สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการให้ค้าปรึกษาแบบกลุ่มอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (สุภา
พร ธรรมเนียมต้น, 2556)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านและการสอนการประยุกต์ใช้ รูปแบบวิชัยโมเดล 7 สี ในการ
เยี่ยมบ้าน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่สามรถน้าไปเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมและสามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
2. ผลการศึกษา จะเป็นข้อมูลเบืองต้นในการเสนอต่อผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อใช้ในการ
พิจารณาวางแผนด้านการบริการในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3. ได้ข้อมูลพืนฐานในการจะท้าการศึกษาต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และได้แนวทางในการศึกษาการ
เยี่ยมบ้านและการสอนสุขศึกษาในผู้ป่วยเรือรังอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ขยายการศึกษาในกลุ่มเสี่ยงสีเขียวอ่อน เพื่อที่จะไม่ให้ป่วยใหม่เป็นกลุ่มสีเหลือง
2. เพิ่มระยะเวลาในการศึกษา ติดตามการซึ่งคงไว้ซึ่งปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพอนามัยของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับการเยี่ยมบ้านในช่วงที่สม่้าเสมอและอย่างต่อเนื่องเช่น ในช่วงเวลา 6 เดือน และ 12 เดือนเพื่อ
เป็นแนวทางให้ได้ขอ้ มูลการคงไว้ซึ่งการปฏิบัตพิ ฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่ต่อเนื่องและสุขภาพที่ดี
3. มีการเปรียบเทียบผลของการเยี่ยมบ้านและการสอนสุขศึกษาต่อระดับ น้าตาลในเลือดเพื่อดูผลในการ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดระยะยาว

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างดีย่ิง ผู้ศึกษาขอก
ราบขอบพระคุณ ดร. นายแพทย์วชิ ัย เทียนถาวร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค้าปรึกษาและช่วยแนะน้าแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
ถ่ายทอดวิชาความรู้ สามารถน้ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดจนน้ามาพัฒนางานด้านสาธารณสุข
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดสี และ
ดร.ประจวบ แหลมหลัก ที่ได้ให้ความกรุณา ในการตรวจความตรงของเครื่องมือของแบบสอบถาม รวมทังเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึน
ขอกราบขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหวด อ้าเภองาว จังหวัดล้าปาง ที่ได้ให้
ความร่วมมือในการด้าเนินการที่ให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส้าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

- Proceedings -

57

เอกสารอ้างอิง
กรรณิการ์ พงษ์สนิท. (2540). การพยาบาลอนามัยชุมชน 2. เชียงใหม่: ภาควิชาการพยาบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เกจุรีย์ พันธุ์เขียน. (2549). พฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชน
ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ ส.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
เชียงใหม่.
เบญจพร วัฒนศิริเวช. (2557). การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึง่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. การศึกษาอิสระ ภ.ม. (การจัดการเภสัชกรรม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิชัย เทียนถาวร. (2556). ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในประเทศไทย:
นโยบาย สู่ การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ้ากัด
วิชัย เทียนถาวร. (2558). การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง:ศึกษากรณีจังหวัดสิงห์บุรี. ปร.ด. (สื่อสารการเมือง),มหาวิทยาลัยเกริก,
กรุงเทพมหานคร.
สุภาพร ธรรมเนียมต้น. (2556). ผลการให้คาปรึกษาแบบกลุม่ ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ตาบลปง
เตา อาเภองาว จังหวัดลาปาง. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส.ม., มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.

- Proceedings -

58

ประสิทธิผลของโปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลฝายกวาง
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
The Effectiveness of stress reduction programs in the elderly, Faikwang SubDistrict, Chiangkham District, Phayao Province
ธาราทิพย์ ชูไว1* และ อนุกูล มะโนทน2
Taratip Chuwai1* and Anukool Manoton 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมลดความเครียด ใน
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา จ้านวน 30 คน น้ากลุ่มตัวอย่างมาเข้าโปรแกรม
ลดความเครียด ระยะเวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ t-test, Chisquare
ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมีอายุมากที่สุดที่ 75 ปี อายุน้อยสุดที่ 61 ปี อายุเฉลี่ย
เท่ากับ 67 ปี มีเพศชายกับเพศหญิง มีขนาดเท่ากัน ประชากรส่ว นใหญ่มีอายุ 65 ปีส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา หรือต่้ากว่า คิด เป็นร้อยละ 53.3 อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 40 และมีรายได้
เฉลี่ยที่ 6,353 บาท ส่วนใหญ่ มีสถานะภาพสมรส สมรสอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 83.3 ผลการศึกษาระดับความเครียด
พบว่า ส่วนใหญ่มคี วามเครียดอยูใ่ นระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 70 มีความเครียดอยู่ในระดับต่้าเพียงร้อยละ 6.66 ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด คือ ด้านร่างกาย (r = 0.00, p-value = 0.04) ด้านจิตใจ (r = -0.41, p-value
= 0.00) ส่วนด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด
ผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง พบว่า หลังการใช้
โปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเครียดลดลงจากระดับความเครียดสูง เป็นระดับ
ความเครียดต่้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดลดลง (t = 130.623, p-value = 0.001)
คาสาคัญ: ความเครียด ผู้สูงอายุ

Abstract
The objective of this study was to study stress in the elderly, the factors associated to stress in the
elderly. Study on the effectiveness of stress reduction programs in the elderly, Faikwang Sub-district,
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Chiangkham District, Phayao Province. 30 persons. Take the sample participated in the program to reduce stress
in 8 weeks. Data were collected by questionnaires. The data were analyzed by descriptive and analyzed
statistics including t-test, Chi-square.
The results of study were found the oldest is 75 years old, the youngest is 61 years old. The average
age is 67 years old. The male and female are the same size.Most of the sample is 65 years old. Primary
education Or lower primary accounted for 53.3%, most of the occupation is agriculture accounted for 40%,
average monthly incomeis 6,33 baht, marital status was 83.3%. The results showed that the stress level was
hight at 70% and the stress level was low only 6.66.Factors related to stress level were physical (r = 0.00, pvalue = 0.04), psychological (r = -0.41, p-value = 0.001), public health, social, economic and environmental
aspects did not correlate with stress levels. The results of the study on the effectiveness of stress reduction
program in the elderly, FaikwangSub-district was found that after the use of stress reduction programs in the
elderly. The subjects had lower stress levels from high stress levels to low stress level. The average stress score
was decreased (t = 130.623, p-value = 0.001).
Keywords: Stress, Elderly

บทนา
จากโครงสร้างประชากรไทยในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า จ้านวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุ
ขึนอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลง ในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุมแี นวโน้มเพิ่มสูงขึนอย่างต่อเนื่อง
จากร้อยละ 13.2 ใน พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในปี 2583 สถานการณ์นีท้าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ซึ่งหมายความว่า ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทังหมด การคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย ปี 2553-2583 สัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 80 ปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึนอย่างชัดเจนจากประมาณ
ร้อยละ 12.7 ของประชากรสูงอายุทังหมด เป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ นอกจากนี การวัดภาวะสุขภาพที่
ประเมินตนเองของประชากรสูงอายุในปี 2550-2554 พบว่า ร้อยละของประชากรสูงอายุ ที่รายงานว่าตนเองมีสุขภาพ
ดี ห รือ ดี ม ากลดลง และในปี 2554 พบว่า ผู้ สู ง อายุ มีแ นวโน้ ม ลดลงตามอายุ ที่ เพิ่ม ขึ นทั งในเขตเมือ งและชนบท
โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขนไป)
ึ
ที่อยู่ในเขตชนบทมีแนวโน้มที่จะมีความสุขน้อยกว่าผู้สูงอายุในกลุ่มอื่น ๆ
จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่มีจ้านวนผู้สูงอายุในสัด ส่วนที่มากขึน ส่งผลให้อัตรา
พึ่งพิงจากประชากรสูงอายุมมี ากขึนตามไปด้วย ปัญหาความจ้าเป็นขันพืนฐานในอนาคต มีผลกระทบต่อความเครียด
ของผู้สูงอายุ ท้าให้แนวโน้มความเครียดของผู้สูงอายุนันเพิ่มขึนด้วย หากความเครียดอยู่ในระดับมากจะส่งผลเสียต่อ
จิตใจและร่างกาย โดยอาจแสดงออกในรูปของอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่เป็นผลพวงมาจากความเครียด ถ้าหากไม่
สามารถจัดการความเครียดได้โดยเร็ว หรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้อาจน้าไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้า และน้าไปสู่การ
ฆ่าตัวตายได้ ดังนันการบูรณาการจากทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื่องจ้าเป็นในการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ คือ ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวติ ไมดี ฐานะยากจน มีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง และไมสามารถปฏิบัตกิ ิจวัตรประจ้าวันได้ด้วยตนเอง เป็นต้น
ในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา ก็ประสบปัญ หาเช่นเดียวกัน เนื่องจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ท้าให้สมาชิกในวัยแรงงานต้องอพยพไปท้างานต่างจังหวัด ท้างานในเมืองใหญ่ ทอดทิง
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ผู้สูงอายุอย่างตามล้าพัง ทอดทิงลูกหลานให้ผู้สูงอายุเลียง ท้าให้ขาดความอบอุ่นทางด้านจิตใจ ครอบครัวลูกหลาน
ไม่ให้ความส้าคัญและดูแลเอาใจใส่เ ท่าที่ควร การขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และการอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่น ล้วนเป็นสาเหตุที่ส้าคัญท้าให้อัตราความเครียดของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึน
ดังนัน เพื่อให้ทราบถึงความเครียดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝาย
กวาง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา รวมถึงการที่จะลดความเครียดในผู้สูงอายุ อันจะส่งผลให้สุขภาพทางด้านร่างกาย
ของผู้สูงอายุดีขึน และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเทศบาลจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา ซึ่งผลที่
ได้ จ ากการศึก ษาจะสามารถน้ า ไปใช้ ประกอบกั บการพิจ ารณาแนวทางการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมแก่ ผู้ สู ง อายุ ใ ห้
ครอบคลุมในทุก มิติ ให้ มีความสอดคล้ องเชื่อมโยงในการจัดท้า นโยบายที่ สอดคล้องเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง อ้าเภอเชียงค้า
จังหวัดพะเยา
วัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเครียดในผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อความเครียดในผู้สูงอายุ
3. เพื่อเปรียบเทียบความเครียด ก่อนใช้โปรแกรมลดความเครียดและหลังการให้ โปรแกรมลดความเครียด
ในผู้สูงอายุ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิจัยนีเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) แบบ 1กลุ่ม มีการทดสอบก่อนและ
หลังการใช้โปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุ รูปแบบการวิจัยแบบ Pretest-Posttest One Group Design ใช้เวลาใน
การศึกษา 8 สัปดาห์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นีคือกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังประชากรที่มีอายุตังแต่ 60 ปีขึนไป ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลฝาย
กวาง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา ที่มีระดับคะแนนความเครียดอยู่ในระดับสูง และระดับรุนแรง ใช้วิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง จึงได้กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
1. โปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมการให้สุขศึกษา กิจกรรมการลดความเครียดใน
รูปแบบการฝึกปฎิบัติ โดยผู้วจิ ัยได้ท้าการสร้างขึน มีก้าหนดการดังนี
สัปดาห์ที่ 1: การแนะน้าตนเอง สร้างสัมพันธภาพในกลุ่ม ผู้วิจัยเป็นผู้น้ากลุ่มเริ่มต้นด้วยการแนะน้าตนเอง
เพื่อสร้างสัมพันธภาพ บรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างความไว้วางใจ ด้วยท่าทีที่เป็นมิตรและให้ผู้สูงอายุแนะน้าตนเอง
โดยใช้กิจกรรมชื่อของฉัน ให้ความรู้เรื่องความเครียด เรียนรู้สาเหตุของความเครียดทางด้านร่างกาย ความคิดและ
พฤติกรรม รวมถึงประเมินความเครียด บอกวัตถุประสงค์ วิธีการ ขอบเขต ระยะเวลาและประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
เข้ากลุ่ม เปิดเพลงดั่งดอกไม้บาน (เสถียรธรรมสถาน) ฝึกลมหายใจตามจังหวะท้านองเพลง และฝึกทักษะการหายใจ
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ประกอบเทปบันทึกการฝึก (กรมสุขภาพจิต) ประโยชน์ของการฝึกหายใจด้าเนินการฝึกหายใจที่ถูกวิธี ใช้เวลา 3
ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 2: การให้ความรู้เกี่ยวกับความเครียด ผลกระทบ และภาวะสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบของความเครียดต่อร่างกายและจิตใจ
สัปดาห์ที่ 3: การให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การลดความเครียดอธิบายเรื่องความเครียด วิธี
จัดการความเครียดด้วยวิธีฝึกผ่อนคลายด้วยการเกร็งและคลายกล้ามเนือ ประโยชน์ของการฝึกประกอบเทปบันทึก
การฝึก (กรมสุขภาพจิต) ทักษะที่ถูกวิธี
สัปดาห์ที่ 4: การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือผู้วิจัยเป็นผู้น้ากลุ่มเริ่มต้นเปิดเพลงดอกไม้บาน (เสถียรธรรม
สถาน) ฝึกลมหายใจตามจังหวะท้านองเพลง อธิบายเรื่องความเครียด วิธีจัดการความเครียดด้วยวิธีฝึกผ่อนคลาย
ด้วยการเกร็งและคลายกล้ามเนือ ประโยชน์ของการฝึกประกอบเทปบันทึกการฝึก (กรมสุขภาพจิต) ทักษะที่ถูกวิธี
สัปดาห์ที่ 5: แนะน้าการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกก้าหนดลมหายใจเข้าออกอย่างถูก
วิธี
สัปดาห์ที่ 6: ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ อธิบายความส้าคัญของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือ ฝึกการผ่อน
คลายกล้ามเนือร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ
สัปดาห์ที่ 7: ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติฝึกลมหายใจ อธิบายเรื่องความเครียด วิธีจัดการความเครียดด้วย
วิธีการฝึกสมาธิ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ด้าเนินการฝึกสมาธิ แนะน้าและสาธิตวิธีการฝึกสมาธิ ประกอบเทป
บันทึก การฝึกสมาธิ (กรมสุขภาพจิต)
สัปดาห์ที่ 8: ฟังธรรมบรรยายเพื่อให้ผู้สูงอายุมจี ิตใจผ่องใส น้าธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจ้าวันและน้าไป
ปรับใช้กับปัญหาความทุกข์ใจที่เกิดขึนได้
สัปดาห์ที่ 9: เก็บข้อมูลหลังการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบระดับความเครียด
2. แบบสอบถามสาหรับเก็บรวมรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครังนีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที2่ แบบสอบถามความคิดเห็น ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามระดับความเครียดในผู้สูงอายุ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยจะด้าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี
1. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา น้าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3
ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงของเนือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence)
ตังแต่ 0.5 ขึนไป ซึ่งถือว่าเป็นข้อค้าถามที่อยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิงเนือหาซึ่งผู้วิจัยหาค่า IOC ได้อยูช่ ่วงระหว่าง 0.67–
1
2. หาคุณภาพเครื่องมือ โดยน้าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างในเขต
พืนที่ใกล้เคียง จ้านวน 30 คน จากนันน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
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แอลฟ่า ของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.82 แล้วน้าไปปรับปรุงข้อความต่าง ๆ ใน
แบบสอบถามให้มีความชัดเจนยิ่งขึนก่อนน้าไปใช้เก็บข้อมูลจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ระดับความเครียดของผู้สูงอายุก่อนและหลังการใช้โปรแกรมลดความเครียด ด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อระดับความเครียดด้วยสถิติ Chi-square
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความเครียดของผู้สงู อายุ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมลด
ความเครียดด้วยสถิติ Paired sample t-test

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากรศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรที่ท้าการศึกษา จ้านวนทังหมด 30คนพบว่าประชากรที่ท้าการศึกษามีอายุมาก
ที่สุดที่ 75 ปี อายุน้อยสุดที่ 61 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 67 ปี มีเพศชายกับเพศหญิงมีขนาดเท่ากัน ประชากรส่วนใหญ่มีอายุ 65
ปี ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา หรือ ต่้ากว่า คิดเป็นร้อยละ 53.3 อาชีพส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 40 และมีรายได้เฉลี่ยที่ 6,353 บาท ส่วนใหญ่ มีสถานะภาพสมรส เป็นสมรสอยู่ดว้ ยกัน ร้อยละ 83.3
ตาราง 1แสดงระดับความเครียดของผู้สูงอายุ ก่อนการใช้โปรแกรมลดความเครียดและหลังการใช้โปรแกรม
ลดความเครียด
ระดับความเครียด
เครียดต่้า (0-23 )
เครียดปานกลาง (24-41)
เครียดสูง (42-61)
เครียดรุนแรง (62 ขึนไป)
รวม

ก่อนใช้โปรแกรม
จานวน
ร้อยละ
2
6.66
4
13.34
21
70
3
10
30
100.00

หลังใช้โปรแกรม
จานวน
ร้อยละ
12
40
15
50
3
10
0
0.00
30
100.00

จากตาราง 1 ระดับความเครียดของผู้สูงอายุ ก่อนการใช้โปรแกรมลดความเครียดและหลังการใช้โปรแกรม
ลดความเครียด
ผลการศึกษา พบว่า
ก่อนการใช้โปรแกรมลดความเครียด กลุ่มตัวอย่างที่ท้าการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความเครียด อยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 70.00 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.34 ระดับรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ
มีระดับต่้าน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.66
หลังการใช้โปรแกรมลดความเครียด กลุ่มตัวอย่างที่ท้าการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความเครียด อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 50.00 รองลงมาอยู่ในระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 10.00
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ตาราง 2 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียดในผู้สูงอายุ
ปัจจัย

ผลการวิเคราะห์

df

2

Sig

ปัจจัยด้านร่างกาย

6

14.896

0.021*

ปัจจัยด้านจิตใจ

6

12.780

0.047*

ปัจจัยด้านสาธารณสุข

6

2.405

0.879

ปัจจัยด้านสังคม

6

4.667

0.587

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

6

6.354

0.385

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

6

4.992

0.545

จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง
อย่างมีนัยส้ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัย ด้านร่างกาย (p-value = 0.021) และด้านจิตใจ (p-value =
0.047)ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นสาธารณสุ ข ด้ า นสั ง คม ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่มีค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ
ความเครียด ในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง
ตาราง 3 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบค่ า เฉลี่ ย คะแนนความเครี ย ดของผู้ สู ง อายุ ก่ อ นการใช้ โปรแกรมลด
ความเครียดและหลังการใช้โปรแกรมลดความเครียด
ความเครียด
ก่อนใช้โปรแกรม

n
30

73.97

S.D.
3.10

หลังใช้โปรแกรม

30

31.45

10.20



t
130.623

P-value
0.001*

หมายเหตุ: *P–value < 0.05
จากตาราง 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความเครียดหลังการใช้โปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุ มีค่าเท่ากับ
31.45 ส่ว นก่ อนการใช้โปรแกรมลดความเครีย ดในผู้ สูง อายุ เท่า กับ 73.97 เมื่อน้ ามาเปรี ย บเทีย บคะแนนเฉลี่ ย
ความเครียด ระหว่างก่อนการใช้โปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุและหลังการใช้โปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุ
โดยใช้การทดสอบค่าที (Paired sample T-Test) พบว่า หลังการใช้โปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุมีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียดต่้ากว่าก่อนการใช้โปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value
< 0.05)

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง อ้าเภอ
เชียงค้า จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี
1. ศึกษาความเครียดในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา จากการศึกษา
ในภาพรวมพบว่า ผู้สูงอายุสว่ นใหญ่ มีระดับความเครียดสูง คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ มีระดับความเครียด
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ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.34 ระดับความเครียดรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 10.00 และระดับความเครียดต่้า คิดเป็น
ร้อยละ 6.66 สอดคล้องกับการศึกษาของนิติกร ภู่ สุวรรณ (2556) ศึกษาความเครียดของผู้สูงอายุในเขตต้าบลแห่ง
หนึ่งจังหวัดสกลนคร พบว่าส่วนใหญ่มคี วามเครียดในระดับสูงถึงร้อยละ 64.8 ทังนี ทางเทศบาลต้าบลฝายกวาง ควร
ต้องด้าเนินงานให้สอดคล้องตาม แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ในด้านการเตรียมความพร้อม
ของประชากร เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ได้แก่ มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ มาตรการการให้
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ และมาตรการการปลุกจิตส้านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแล
ตนเองเบืองต้น มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ มาตรการส่งเสริมด้าน
การท้างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุนสื่อ
ทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้ สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ รับความรู้ และสามารถเข้า ถึงข่า วสารและสื่อ
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย ยุทธศาสตร์ด้าน
ระบบคุ้มครองทางสังคมส้า หรับผู้สูงอายุ ได้แก่ มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ มาตรการหลักประกันด้านคุณภาพ
มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุม้ ครองและมาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเกือหนุน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ (2552) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ทัศนะต่อการเป็นผู้ สูงอายุที่มีความสุขของ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสาธารณสุข 40 บางแค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะต่อการเป็ น
ผู้สูงอายุที่มีความสุขเกี่ยวกับตนเอง ด้านการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตและการมีปัจจัยขัน
พืนฐานต่อการด้ารงชีวิต และเพื่ อศึกษาทัศนะต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มี ความสุขเกี่ยวกับครอบครัว ด้านการมี ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และการมีครอบครัวอบอุ่น และเพื่อศึกษาทัศนะต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มี ความสุขเกี่ยวกับชุมชน
ด้านการมีส่วนร่วมต่อชุมชน และการเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ศึกษาศึกษาปัจจัยที่ สัมพันธ์กับความเครียดในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง อ้าเภอเชียงค้า
จังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งปั จ จั ย ทั ง 6 ด้ า น พบว่า มีเพีย งปั จ จั ย ด้ า นร่ า งกาย และด้ า นจิ ต ใจ เท่ า นั นที่ มี
ความสัมพันธ์กับระดับความเครียด ส่วนปัจจัยด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความเครียดแต่เมื่อมองภาพรวมเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อระดับความเครียดในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา ซึ่งคาดเดาได้วา่ อาจจะมี
ความผกผันกับระดับความสุข สอดคล้องกับวิทมา ธรรมเจริญ (2555) ศึกษาระดับความสุขของผู้สูงอายุ เปรียบเทียบ
ระดับความสุขของผู้สูงอายุ และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในที่มตี อ่ ความสุขของผู้สูงอายุโดยใช้การ
วิเคราะห์เส้นทาง เพื่อท้าความเข้าใจกับกระบวนการของอิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อความสุข
ของผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขของผู้สูงอายุได้
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เขตที่อยูอ่ าศัย มีอิทธิพลโดยรวมต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุมากที่สุดรองลงมาคือเวลาที่ใ ช้
ในการปฏิบัติ ภารกิจทางสังคมและศาสนา และสถานภาพสมรส ตามล้าดับ ส้าหรับปัจจัยภายใน พบว่า ภาวะด้าน
สุขภาพร่างกายก็มีอิทธิพลมากกว่าภาวะทางด้านจิตใจ ทังทางตรงและทางอ้อมต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุ
3. ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้า บล อ้าเภอเชียงค้า จังหวัด
พะเยา ผลการวิเคราะห์ พบว่า
ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุมรี ะดับความเครียดต่้ากว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุ โดยมีคะแนนเฉลี่ยความเครียด
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ลดลงสอดคล้อ งกับ อาภรณ์ สิ งห์ชาดา และคณะ (2559) ได้ศึก ษาผลของโปรแกรมการจัดการความเครี ยดต่อ
ความเครียดผู้สูงอายุ ต้าบลดอนทราย อ้าเภอบ้าโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมี
ความเครียดต่้ากว่าก่อนเข้าโปรแกรมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 และยังสอดคล้องกับ ชมชื่น สมประเสริฐ
(2536) ซึ่งพบว่าระดับความวิตกกังวลแบบเทรทระหว่างก่อนและหลังของนักศึกษากลุ่มอานาปานสติสมาธิ หลังการ
ฝึกอานาปานสติสมาธิ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ
พัทยา จิตสุวรรณ (2535) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่า งที่ได้รับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติสมาธิมีความวิตกกังวลและ
ความซึมเศร้า ภายหลังการฝึกสมาธิน้อยกว่าก่อนการฝึกสมาธิอย่างมีนัยส้า คัญทางสถิติ (p < 0.01) และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการฝึกสมาธิมีความวิตกกังวลและความซึมเศร้าน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฝึกสมาธิอย่างมีนัยส้า คัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ (p < 0.01) เหตุผลที่พบว่า หลังการทดลองผู้สูงอายุที่ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ ซึ่งมีอยู่ในโปรแกรมลด
ความเครียดในผู้สูงอายุลดลง เนื่องจากการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ ช่วยท้าให้ผู้สูงอายุเกิดสภาวะแห่งความสงบ
มั่นคงและล้าลึกแห่งจิต ส่งผลให้จิตเป็นสมาธิ และผลของสมาธิยังท้าให้ผู้สูงอายุมีสมาธิเกิดความสงบ ระงับ ไม่มี
กิเลสท้าให้เกิดภาวะแห่งปัญญาซึ่งภาวะนีอาจท้าให้ผู้สูงอายุเข้าใจ ยอมรับและปล่อยวางต่อเหตุการณ์ที่เป็นเหตุของ
ความเครียด อีกทังในขณะที่ร่างกายเกิดภาวะสงบจากการมีสมาธิ คลื่นสมองจะมีความถี่ต่้าร่างกายจะหลั่งสาร
เอนดอร์ฟิน ซึ่งเป็นฮอรร์โมนที่มีความสัมพันธ์กับระบบสารสื่อประสาทช่วยท้าให้เกิดความสุข ซึ่งผลดังกล่าวนีอาจ
ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติมคี วามเครียดลดลง
นอกจากนันยังสอดคล้องกับพรพิมล เพ็ญสุข (2544) ศึกษาผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือที่มีต่อการลด
ความเครียดของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ซึ่งพบว่า หลังการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือผู้สูงอายุ มี
ระดับความเครียดต่้ากว่าก่อนการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ทังนี การผ่อนคลาย
กล้ามเนือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บรรจุในโปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุ ซึ่งการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือเป็นวิธีการ
หนึ่งในการจัดการ กับความเครียด เมื่อความคิดและจิตใจท้าให้ร่างกายเสียสมดุล ร่างกายต้องใช้วธิ ีผ่อนคลายมาช่วย
เพื่อป้องกันไม่ให้ความเครียดก่อตัวขึนมา สภาพผ่อนคลายช่วยให้ความเครียดหายไปได้ ดังนัน การฝึกผ่อนคลาย
อย่างสม่้าเสมอเท่ากับเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เครียดจนเกินไป เมื่อเราผ่อนคลายได้ความเครียดต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึน
เท่ากับเราควบคุมความสมดุลของร่างกายไว้ได้ อย่างไรก็ตามการที่จะผ่อนคลายกล้ามเนือ เพื่อลดความเครียดนัน
จ้าเป็นต้องทราบหลักการเบืองต้นต่าง ๆ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนการมีความตังใจจริงในการฝึกปฏิบัติ และจะต้องมี
ความสม่้าเสมอในการปฏิบัตดิ ้วย เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพในการผ่อนคลายความเครียดมากที่สุด
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยไปใช้
จากการศึกษา ท้าให้ทราบถึงปัจจัยที่สง่ ผลต่อความเครียดของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลฝายกวาง ได้แก่
ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซึ่งข้อมูลส่วนนีสามารถน้าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อ เพื่อช่วยจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับ
ผู้สูงอายุในพืนที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทังด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนัน ผลการศึกษา พบว่า โปรแกรมนี
สามารถใช้ลดความเครียดในผู้สูงอายุได้จริง ดังนัน ควรจัดท้าเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถจัดการกับ
ความเครียดด้วยตนเองได้ ซึ่งจะน้าไปสู่การมีสุขภาพดีทังจิ ตใจและร่างกายเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปและใช้เป็น
แนวทางการจัดการความเครียดในกลุ่มอื่น ๆ ได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษา พบว่า โปรแกรมลดความเครียดในผู้สูงอายุช่วยให้ผู้สูงอายุลดความเครียดได้จริง อย่างไรก็
ตามควรมีการศึกษาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีในทุก ๆ ด้านควบคู่กันไปด้วย
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม นอกจากนัน ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือสัมภาษณ์แบบเจาะลึกควบคู
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ไปด้วย ก็จะเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกมิติ และเป็นการบูรณาการอย่างครอบคลุม ท้าให้มีประโยชนตอผู้สูงอายุ
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
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ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ
ของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ อาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
Effect of dental health promotion program on dental caries prevention
behavior of Muangmor School children, Muangphrae District, Phrae Province
กฤติยา ธุระกิจ1*และ สมชาย จาดศรี2
Krittiya Thurakit1*and Somchi Jadsri2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กลุ่ม
ประชากรในการศึกษาจ้านวน 30 คน ระยะเวลาในการศึกษา 9 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เป็นแบบสอบถาม
และแบบบันทึกสภาวะโรคฟันผุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความ
แตกต่างด้วยสถิติ Paired sample t-test และ สถิติ McNemar
ผลการวิจัย พบว่า หลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ความรูม้ ีคะแนนเฉลี่ยสูงขึน 3.36 คะแนน หรือ
73.52% สูงกว่าก่อนการให้ โปรแกรมอย่างมีนัยส้า คัญ ทางสถิติ (p < 0.001) การรับรู้ความสามรถตนเองต่อการ
ป้องกัน โรคฟันผุ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึน 0.46 คะแนน หรือ 22.55% สูงกว่าก่อนการให้โปรแกรมอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p < 0.001) การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึน 0.45 คะแนน หรือ 43.69% สูงกว่าก่อน
การให้โปรแกรมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.001) ความคาดหวังผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึน 0.30 คะแนน หรือ 14.02% สูงกว่าก่อนการให้โปรแกรมอย่างมีนัยส้า คัญทางสถิติ (p < 0.001)
และสภาวะโรคฟันผุก่อนและหลังการให้ โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p >
0.05)
คาสาคัญ: ทันตสุขภาพ พฤติกรรม โรคฟันผุ นักเรียน

Abstract
The quasi–experimental study was done to investigate the Effect of dental health promotion program on
dental caries prevention behavior of Muangmor School children , Muangphrae District, Phrae Province. There
were 30 students included in the study. The duration time of intervention was 9 weeks. Questionnaire and
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dental disease record were used as research tools. Data were analyzed and described as frequency,
percentage, mean,and standard deviation. Comparative for analysis were employed Paired Sample t-test and
McNemar.
The results revealed that after having dental health promotion program, the mean score of knowledge
was statistical significantly 3.36 or 73.52% higher than the mean score before having program (p < 0.001). The
mean scores of Self-efficacy was statistical significantly 0.46 or 22.55% higher than the mean score before
having program (p < 0.001). The mean scores of practice in preventing tooth decay was statistical significantly
0.45 or 43.69% higher than the mean score before having program (p < 0.001). And the mean scores of
expectations and effects of dental caries prevention was statistical significantly 0.30 or 14.02% higher than the
mean score before having program (p < 0.001). and the state of dental caries before and after dental health
promotion were not significantly different (p < 0.05).
Keywords: dental health, behavior, Dental caries, student

บทนา
จากสภาพบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการ
ด้าเนินชีวิตในประจ้าวัน โดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหาร ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ก่อให้เกิดค่านิยมในการบริโภคอาหาร เช่น อาหารหวาน อาหารกระป๋อง
อาหารส้าเร็จรูป น้าหวาน น้าอัดลม ขนมขบเคียว ฯลฯ กระตุ้นให้ผู้ปกครองและเด็กมีความต้องการที่จะบริโภคเพิ่ม
มากขึน โดยไม่ค้านึงถึงปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึนตามมา และยังส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและสภาวะทันต
สุขภาพ (สิริลักษณ์ รสนิยม, 2556) ปัญหาทางด้านทันตสุขภาพที่พบมากในเด็กวัยเรียน คือ ปัญหาโรคฟันผุ ซึ่งการ
เกิดโรคฟันผุในเด็กท้าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ความเจ็บป่วย การสูญเสียฟันแท้ไปก่อนก้าหนด สมาธิในการ
รับรู้ลดลง นอกจากนี โรคฟันผุยังเป็นปัญหาที่ส้าคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอายุ 12 ปี ที่พบมากและเป็น
ปัญ หาสาธารณสุขที่ส้าคัญ อันดับแรกในเด็กวัยเรียน (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,
2556)
จากการส้ารวจสภาวะทันตสุขภาพระดับประเทศ ครังที่ 7 พ.ศ. 2551-2555 โดยกองทันตสาธารณสุข กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กอายุ 12 ปี มีฟันผุ ร้อยละ 52.3 โดยค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 1.3 ซี่ต่อคน
ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะปริทันต์ของเด็ก คือ การแปรงฟัน ซึ่งร้อยละ 97.7 ของเด็กอายุ 12 ปี แปรงฟัน
ตอนเช้าทุกวัน ร้อยละ 71.5 แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน ประเด็นปัญหาส้าคัญที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะ
การป้องกันและควบคุมโรคฟันผุ ในเด็กกลุ่มนี คือ พฤติกรรมการดื่มน้าอัดลมและน้าหวาน รวมทัง พฤติกรรมการ
บริโภคขนมกรุบกรอบ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึนค่อนข้างมากตามกระแสนิยม เด็กอายุ 12 ปี และอายุ 15 ปี มีการบริโภค
ขนมกรุบกรอบทุกวัน ร้อยละ 38.8 และ 38.4 ตามล้าดับ (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ,
2556) จากการส้ารวจสภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดแพร่ ปี 2558 พบว่า ในกลุ่มอายุ 12 ปี มีปัญหาโรคฟันผุ ร้อยละ
36.2 (ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่, 2558) เมื่อพิจารณาผลส้ารวจสภาวะทันตสุขภาพของเด็กนักเรีย นโรงเรียน
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีปัญหาโรคฟันผุ ร้อยละ 30.51 ซึ่งฟันถาวร
ผุ มากกว่าร้อยละ 20 กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ถือว่าเป็นปัญหาทางทันตสุขภาพที่ควรได้รับการแก้ไข
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ผู้วิจัยจึงสนใจจะน้าทฤษฎีความสามรถตนเองมาประยุกต์ใช้ โดยการจัดโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพแก่
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ และคาดหวังผลของการปฏิบัติตัวใน
การป้องกันโรคฟันผุ อันจะน้าไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องด้านทันตสุขภาพ ซึ่งผลของการศึกษาที่ได้จะใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัตงิ านด้านทันตสุขภาพ ในโรงเรียนอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
วัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
ฟันผุ และคาดหวังในผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุของนัก เรียน ก่อนทดลองและหลังทดลองใช้
โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการ
ป้องกันโรคฟันผุ และความคาดหวังผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ ของนักเรียน ก่อนทดลองและหลัง
ทดลองใช้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
3. เพื่อเปรียบเทียบสภาวะโรคฟันผุของนักเรียน ก่อนทดลองและหลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิจัยนีเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) แบบ 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนและ
หลังการได้รับโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันฟันผุ รูปแบบการวิจัยแบบ Pretest - Posttest One
Group Design ใช้เวลาในการศึกษา 9 สัปดาห์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชน
บ้านเหมืองหม้อ จ้านวน 30 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมาจากการค้านวณจากสูตรของ (อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2548) ได้
จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 25 คน แต่ผู้วิจัยเลือกแต่ผู้วิจัยเลือกประชากรในการศึกษาทุกหน่วยประชากร เนื่องจากกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา มีขนาดเล็ก และป้องกันปัญหาผู้สูญหายจากการติดตาม จึงได้ขนาดตัวอย่าง 30 คน
สูตรคานวณขนาดตัวอย่าง
( Z α + Z β )2 σ 2
n=
(μ 2 - μ 1 )2
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครังนี มี 2 ส่วน คือ
1. โปรแกรมส่งเสริม ทันตสุขภาพ เป็นกิจกรรมการให้ทันตสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคฟันผุ ของเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ อ้าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยการประยุกต์จาก
ทฤษฎีความสามารถของตนเอง (Self Efficacy Theory) ของ แบนดูรา (1997) ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน มีก้าหนดการดังนี
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สัปดาห์ที่ 1 เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง โดยใช้แบบสอบถาม และท้าการการตรวจฟัน
สัปดาห์ที่ 2 เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องทันตสุขภาพและโรคฟันผุ อาหารกับสุขภาพช่องปาก และการปฏิบัติ
ตน ในการป้องกันโรคฟันผุ ใช้เวลาในการท้ากิจกรรม 1 ชั่วโมง 30 นาที
1. ผู้วิจัยแนะน้าตัวกับผู้เข้าร่วมโปรแกรม และเข้าสู่เนือหาการเรียนรู้
2. การบรรยายให้ความรู้เรื่องทันตสุขภาพและโรคฟันผุ การปฏิบัติตนในการป้องกันฟันผุ
โดยการบรรยายประกอบสไลด์ ภาพพลิ ก ร่วมกั บ วีดี ทั ศ น์ เรื่อ ง ฟ.ฟั น น่ ารู้ โดย ปาณิ ศ า วิท ยารัต นวงค์ไพศาล
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีเผยแพร่ เมื่อ 2 มีนาคม 2556 (https://youtu.be/TOWVUD0txp0) และวีดีทัศน์ของ
รายการ “วิ ต ามิ น ข่ า ว” ตอน ฟั น ผุ เ ผยแพร่ เ มื่ อ 28 พฤษภาคม 2013 (https://youtu.be/aoG6aGCspHU และ
https://youtu.be/gSGQjtugNBU)
3. การให้ ค วามรู้ เรื่ อ งอาหารกั บ สุ ข ภาพช่ อ งปาก โดยใช้ วี ดี ทั ศ น์ ข องกองสุ ข ศึ ก ษากรม
สนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (https://youtu.be/biVABp41028)
4. สรุปประเด็นความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตติ ัว
สัปดาห์ที่ 3 สร้างการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคฟันผุ โดยสาธิตการตรวจฟันด้วยตนเองและการแปรงฟันที่ถูกวิธี จากวีดีทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2016 (https://youtu.be/G4qE1xtjiz8) และผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้ฝึก
การตรวจ ช่องปากด้วยตนเอง ใช้เวลาในการท้ากิจกรรม 1 ชั่วโมง
สัป ดาห์ ที่ 4 เพื่อให้เกิดการเกิดการรับรู้ความสามารถตนเอง การฝึกปฏิบัติการแปรงฟั นที่ถูกวิธีด้วย
ตัวเอง โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับการย้อมสีฟัน และฝึกแปรงฟันที่ถูกวิธดี ้วยตัวเอง ใช้เวลาท้ากิจกรรม 1 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 5 ความคาดหวังผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การป้องกันโรคฟันผุ โดยการอภิปรายกลุ่ม ใช้เวลาในการท้ากิจกรรม 1 ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 6 - สัปดาห์ที่ 8 มีการกระตุ้นเตือน เรื่องการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ และการแปรง
ฟัน โดยครูและเพื่อนนักเรียน
สัปดาห์ที่ 9 เก็บข้อมูลหลังการทดลอง โดยใช้แบบสอบถาม และตรวจสุขภาพฟัน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครังนีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 5
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความรูใ้ นเรื่องทันตสุขภาพและโรคฟันผุ ส่วนที่ 3 การ
รับ รู้ค วามสามารถตนเองในการป้อ งกั น โรคฟั น ผุ ส่ วนที่ 4 การปฏิ บั ติ ตั วในการป้ องกั น โรคฟั น ผุ ส่ วนที่ 5 ความ
คาดหวังผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ
2.2 แบบบันทึกข้อมูลทันตสุขภาพตามแบบตรวจสภาวะโรคฟันผุของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยจะด้าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี
1. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษา น้าเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จ้านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงของเนือหา ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective
Congruence)ตังแต่ 0.5 ขึนไป ซึ่งถือว่าเป็นข้อค้าถามที่อยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิง เนือหา ซึ่งผู้วิจัยหาค่า IOC ได้อยู่ช่วง
ระหว่าง 0.67–1
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2. หาคุณภาพเครื่องมือ โดยน้าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างในเขต
พืนที่ใกล้เคียง จ้านวน 30 คน โดยแบบสอบถามความรู้เรื่องทันตสุขภาพและโรคฟันผุ มีระดับความยากง่ายเฉลี่ย
0.54 มีค่าอ้านาจการจ้าแนกด้านต่าง ๆ คือ ด้านความรู้ เรื่องทันตสุขภาพและโรคฟันผุ 0.22-0.63 ด้านการรับรู้
ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ 0.22-0.50 ด้านการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ 0.36-0.61 ด้าน
ความคาดหวังผลของการปฏิบัติตัว ในการป้องกันโรคฟันผุ 0.2-0.59 และมีค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธี Cronbach’s
Alpha Coefficient ด้านต่าง ๆ คือ ด้านความรู้ เรื่องทันตสุขภาพ และโรคฟันผุ มีค่า 0.76 ด้านการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการป้องกันโรคฟันผุมคี ่า 0.71 ด้านการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุมคี ่า 0.77 และด้านความคาดหวังผล
ของการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุ มีค่า 0.74
3. คุณภาพการตรวจฟันของเด็กนักเรียน โดยผู้วจิ ัยท้าการปรับมาตรฐานการตรวจฟันกับทันตแพทย์ โดยได้
ค่าKappa ที่ยอมรับคือ 0.8-1 เกณฑ์ของส้านักทันตสาธารณสุข การปรับมาตรฐานครังนีได้ค่าความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.85
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ความรู้เรื่องทันตสุขภาพ และโรคฟันผุ การรับรู้ความสามรถของตนในการป้องกันโรคฟันผุ การ
ปฏิบัตติ ัว ในการป้องกันโรคฟันผุ และความคาดหวังผลของการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุของนักเรียน ก่อนและ
หลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถของตนใน
การป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ และความคาดหวังผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
ฟันผุ ของนักเรียน ก่อนและหลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ด้วยสถิติ Paired sample t-test ที่ความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95
4. เปรียบเทียบสภาวะโรคฟันผุก่อนและหลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพด้วยสถิติ McNemar

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากรศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรที่ท้าการศึกษา จ้านวนทังหมด 30 คน พบว่า ประชากรที่ท้าการศึกษามีอายุ
มากที่สุดที่ 12 ปี อายุน้อยสุดที่ 7 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 9.20 ปี มีเพศชายกับเพศหญิงมีขนาดเท่ากัน ประชากรส่วน
ใหญ่มีอายุ 7 ปี เป็นเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันกลุ่มประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ บิดามารดา และมี
การแปรงฟันวันละ 3 ครัง อาชีพหลักของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความรู้เรื่องทันตสุขภาพและโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองใน
การป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ และความคาดหวังผลของการป้องกันโรคฟันผุ
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ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละของประชากรทีท่ าการศึกษา ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง จาแนก
ตามความรูเ้ รื่องทันตสุขภาพ และโรคฟันผุ
ความรูท้ ันตสุขภาพและโรคฟันผุ
ระดับสูง (คะแนน > ร้อยละ 80)
ระดับปานกลาง (คะแนน 60–80)
ระดับต่้า (คะแนน < ร้อยละ 60)
รวม

ก่อนทดลอง
จานวน
ร้อยละ
0
0
11
36.67
19
63.33
30
100.00

หลังทดลอง
จานวน
ร้อยละ
9
30.00
20
66.67
1
3.33
30
100.00

จากตาราง 1 ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพและโรคฟันผุ ผลการศึกษา พบว่า
ก่อนการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ กลุ่มประชากรที่ท้าการศึกษา มีความรู้เรื่องทันตสุขภาพและ
โรคฟันผุ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมามีความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
36.67
หลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ กลุ่มประชากรที่ท้าการศึกษามีความรู้เรื่องทันตสุขภาพและโรค
ฟันผุ เพิ่มขึนเป็นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมามีความรู้สูงซึ่งเพิ่มขึนเพิ่มจาก 0 เป็นร้อยละ 30.00
ตาราง 2 แสดงจานวนและร้อยละของประชากรที่ทาการศึกษา ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง จาแนก
ตามการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
ในการป้องกันโรคฟันผุ
ระดับมาก (2.34–3.00 )
ระดับปานกลาง (1.67–2.33)
ระดับน้อย (1.00–1.66)
รวม

ก่อนทดลอง
จานวน
ร้อยละ
5
16.67
21
70.00
4
13.33
30
100.00

หลังทดลอง
จานวน
ร้อยละ
25
83.33
5
16.67
0
0.00
30
100.00

จากตาราง 2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ผลการศึกษา พบว่า
ก่อนการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ กลุ่มประชากรที่ท้าการศึกษาส่วนใหญ่มกี ารรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.00 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 16.67
หลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ กลุ่มประชากรที่ท้าการศึกษาส่วนใหญ่มกี ารรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการป้องกันโรคฟันผุในระดับมาก โดยเพิ่มขึนจากก่อนให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ร้อยละ 16.67 เป็น
ร้อยละ 83.33 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 16.67
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ตาราง 3 แสดงจานวนและร้อยละของประชากรที่ทาการศึกษา ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง จาแนก
ตามการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคฟันผุ
การปฏิบัติตวั ในการป้องกันโรคฟันผุ
ระดับมาก (1.34–2.00)

ก่อนทดลอง
จานวน
ร้อยละ

หลังทดลอง
จานวน
ร้อยละ

5

16.67

22

73.33

22

73.33

8

26.67

ระดับน้อย (0.00–0.66)

3

10.00

0

0.00

รวม

30

100.00

30

100.00

ระดับปานกลาง (0.67–1.33)

จากตาราง 3 การปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุ ผลการศึกษา พบว่า
ก่อนการให้ โปรแกรมส่ งเสริม ทันตสุข ภาพ ประชากรที่ท้าการศึกษาส่ว นใหญ่มีก ารปฏิบัติตั วในการ
ป้องกัน โรคฟันผุท่รี ะดับปานกลาง ร้อยละ 73.33 รองลงมาอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 16.67 ต่้าร้อยละ 10
หลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ประชากรที่ท้าการศึกษาส่วนใหญ่มกี ารปฏิบัตติ ัวในการป้องกัน
โรคฟันผุเพิ่มขึนเป็นระดับมาก ร้อยละ 73.33 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 26.67
ตาราง 4 แสดงจานวนและร้อยละของประชากรทีท่ าการศึกษา ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง จาแนก
ตามความคาดหวังผลของการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุ
ความคาดหวังผลของการปฏิบัตติ ัวใน
การป้องกันโรคฟันผุ
ระดับมาก (2.34–3.00 )
ระดับปานกลาง (1.67–2.33)
ระดับน้อย (1.00–1.66 )
รวม

ก่อนทดลอง
จานวน
ร้อยละ
5
16.67
25
83.33
0
0.00
30
100.00

หลังทดลอง
จานวน
ร้อยละ
23
76.67
7
23.33
0
0.00
30
100.00

จากตาราง 4 คาดหวังผลของการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุ พบว่า
ก่อนการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ประชากรที่ท้าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคาดหวังผลของการ
ปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุ ที่ระดับปานกลาง ร้อยละ 83.33 รองลงมาอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 16.67
หลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ประชากรที่ท้าการศึกษาส่วนใหญ่มีความคาดหวังผลของการ
ปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุ ที่ระดับมาก ร้อยละ 76.67 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 23.33
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องด้านทันตสุขภาพ และ
โรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ ความ
คาดหวังผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ
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ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ โรค
ฟันผุ การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ
ความคาดหวังผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ ก่อน และหลังการให้โปรแกรมส่งเสริม
ทันตสุขภาพ
การวิเคราะห์
ความรูท้ ันตสุขภาพ และโรคฟันผุ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
การรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการป้องกันโรคฟันผุ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
การปฏิบัติตวั ในการป้องกันโรคฟันผุ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ความคาดหวังผลของการปฏิบัตติ ัว
ในการป้องกันโรคฟันผุ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง



S.D.

ผลต่างที่เพิ่มขึ้น t-value

df

p-value

4.57
7.93

1.70
1.26

3.36
(73.52%)

13.65

29

< 0.001

2.04
2.50

0.26
0.18

0.46
(22.55%)

7.67

29

< 0.001

1.03
1.48

0.27
0.19

0.45
(43.69%)

7.48

29

< 0.001

2.14
2.44

0.17
0.20

0.30
(14.02%)

8.97

29

< 0.001

จากตาราง 5 พบว่า
ด้ า นความรู้ ทั น ตสุ ข ภาพและโรคฟั น ผุ ก่ อ นการให้ โ ปรแกรมส่ ง เสริ ม ทั น ตสุ ข ภาพ กลุ่ ม ประชากรที่
ท้าการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 คะแนน หลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 7.93 คะแนน ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า มีคะแนนเพิ่มขึน 3.36 คะแนน หรือเพิ่มขึน 73.52% สูงกว่าก่อนการให้โปรแกรมอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p < 0.001)
ด้านการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ก่อนการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
กลุ่มประชากรที่ท้าการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.04 คะแนน หลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
2.50 คะแนน ซึ่งจะเห็น ได้ว่า มีคะแนนเพิ่มขึน 0.46 คะแนน หรือเพิ่มขึน 22.55% สูงกว่าก่อนการให้โปรแกรมอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.001)
การปฏิ บัติตัว ในการป้อ งกั นโรคฟัน ผุ ก่ อนการให้ โปรแกรมส่ง เสริม ทัน ตสุ ข ภาพ กลุ่ มประชากรที่
ท้าการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 1.03 คะแนน หลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 1.48 คะแนน ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า มีคะแนนเพิ่มขึน 0.45 คะแนน หรือ เพิ่มขึน 43.69% สูงกว่าก่อนการให้โปรแกรมอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p < 0.001)
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ความคาดหวังผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ ก่อนการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
กลุ่มประชากรที่ท้าการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.14 คะแนน หลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
2.44 คะแนน ซึ่งจะเห็นได้วา่ มีคะแนนเพิ่มขึน 0.30 คะแนน หรือเพิ่มขึน 14.02% สูงกว่าก่อนการให้โปรแกรมอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.001)
ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาวะโรคฟันผุ ของเด็กนักเรียน ก่อนและหลังการให้
โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาวะโรคฟันผุ ก่อนและหลังการให้โปรแกรมส่งเสริม
ทันตสุขภาพ
สุขภาพช่องปาก

ก่อนทดลอง
จานวน (คน)
ร้อยละ

หลังทดลอง
จานวน (คน)
ร้อยละ

p-value

ฟัน
ไม่ผุ
ผุ
รวม
ฟันอุด
อุดแล้วไม่ผุ
อุดแล้วผุ
ฟันถูกถอน
ถอนฟัน

21
9
30

70.00
30.00
100.00

23
7
30

76.67
23.33
100.00

5
0

16.67
0

7
0

23.33
0

2/3

6.67

6.67

0

0.50

จากตาราง 3 ตรวจฟันของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ พบว่า ก่อนการให้โปรแกรม
นักเรียนมีฟันผุ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ไม่ผุ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีฟันผุแล้วอุด 5 คน และที่ถูกถอนฟัน 2 คน
หลังการให้โปรแกรม พบว่า นักเรียนมีฟันผุลดลงเป็น 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ฟันไม่ผุเพิ่มขึนเป็น 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.67 มีฟันผุแล้วอุดเพิ่มขึนเป็น 7 คน และที่ถูกถอนฟัน 2 คน ซึ่งน้ามาวิเคราะห์ความแตกต่างของโรคฟันผุ
ด้วยสถิติ McNemar พบว่า ก่อนและหลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนมีฟันผุไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p = 0.50)

วิจารณ์และสรุปผล
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาโรงเรีย นชุมชนบ้า นเหมืองหม้อ อ้า เภอเมืองแพร่ จังหวัด แพร่ ในครังนีเป็ นการวิจัย แบบกึ่ง ทดลอง
(Quasi–experimental Research) ผู้ศึกษาได้ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีความสามารถของ
ตนเอง (Self – Efficacy) ของ Bandura สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ และโรคฟั นผุ จากผลการวิจัย พบว่า หลังการให้โปรแกรมส่งเสริม
ทันตสุขภาพ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องทันตสุขภาพ และโรคฟันผุ สูงกว่าก่อนการให้โปรแกรมส่งเสริมทันต
สุขภาพอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ที่ผู้วิจัยโดยประยุกต์ใช้
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ทฤษฎีความสามารถของตนเอง (Self – Efficacy) ของ Bandura ต่อการเพิ่มระดับคะแนนเฉลี่ย โดยการจัดกิจกรรม
การบรรยาย ประกอบกับสื่อ ภาพพลิก วีดที ัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สาวิตรี แถมเกษม (2552) ที่พบว่า
ผลของการพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื่อป้องกันโรคฟันผุใน
นักเรียนชันประถมศึกษา อ้าเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฟันผุ สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p
< 0.05) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตติยา ยอดวงศ์ (2555) ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติก รรมทัน ตสุข ภาพของนั กเรี ยนชันประถมศึก ษาในเขตต้า บลไม้ยา อ้า เภอพญาเม็ง ราย จัง หวั ด
เชียงราย หลังจากให้โปรแกรมทันตสุขศึกษาในระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ความรู้สูงกว่า ก่อนทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.001)
2. ด้ า นการรั บ รู้ ค วามสามารถตนเองในการป้ อ งกั น โรคฟั น ผุ จากผลการวิ จั ย พบว่า หลั ง การให้
โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ สูงกว่า
ก่อนการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เนื่องจากการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมทันต
สุขภาพ โดยใช้กิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการให้ความรู้พร้อมทังสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธี และการ
ตรวจฟันด้วยตนเอง จากแนวคิดของ แบนดูรา (1997) ได้กล่าวไว้ว่า หากบุคคลมีทักษะที่เพียงพอจะท้าให้รู้สึกว่า
สามารถปฏิบัตไิ ด้จริง ท้าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ
สาวิตรี แถมเกษม (2552) ได้ศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถ
ตนเองเพื่อป้องกันโรคฟันผุ ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 อ้าเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ และสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะลักษณ์ เดือนกอง (2556) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมทันต
สุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 อ้าเภอ
แก้ง คร้อ จัง หวั ดชัย ภูมิ ผลการวิจั ย พบว่า ภายหลัง การทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยของด้ านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่า กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางมีสถิติ (p <
0.001)
3. ด้านการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ จากผลการวิจัย พบว่า หลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันต
สุขภาพ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัตติ ัวในการป้องกันโรคฟันผุ สูงกว่าก่อนการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เนื่องจากการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ โดยใช้กิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมการ
สาธิ ต และฝึ กการแปรงฟั นที่ ถูก วิธีมีก ารย้อ มสีฟั นก่ อนการแปรงฟั น การฝึก ตรวจฟั น ด้ว ยตัว เอง สอดคล้อ งกั บ
การศึกษาของ นัทธมน เวียงค้า (2555) ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาต้าบลบัวน้อย อ้าเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่ มมทดลองมีการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.01) และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ วงษ์ทิพ อินปั๋น (2558) ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคฟันผุของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติตัวในการป้องกัน
การเกิดโรคฟันผุเพิ่มขึนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4. ความคาดหวังผลของการปฏิ บัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ จากผลการวิจัย พบว่า หลังการให้
โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ สูง
กว่าก่อนการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เนื่องจากการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริ มทันต
สุขภาพ โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมความคาดหวังผลของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคฟันผุ ได้แก่ กิจกรรมอภิปราย
กลุ่มกิจกรรมวิเคราะห์และบันทึกลงในแบบบันทึก ในหัวข้อสาเหตุการเกิดโรคฟันผุ แนวทางการปฏิบัติตัวในการ
ป้องกันโรคฟันผุ และผลของ การปฏิบัตติ ัวในป้องกันโรคฟันผุ สอดคลองกับการศึกษาของ สาวิตรี แถมเกษม (2552)
ได้ศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อป้องกันโรคฟันผุใน
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 อ้าเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นัทธมน เวียงค้า (2555) ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนประถมศึกษาต้าบลบัวน้อย อ้าเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ
สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.01)
5. สภาวะโรคฟันผุ จากผลการศึกษา พบว่า สภาวะโรคฟันผุก่อนและหลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันต
สุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) เนื่องจากการเกิดโรคฟันผุ จะแสดงอาการเมื่อมีความ
ต่อเนื่องของพฤติกรรมบางอย่างและมีการสัมผัสต่อเหตุปัจจัยนัน ๆ เป็นเวลานาน ๆ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย โดยระยะเวลาที่อาหารจ้าพวกแป้งและน้าตาลสัมผัสกับฟัน ยิ่งมีการสัมผัสมากและนาน ก็ส่งผลให้เกิด
ภาวะความเป็น กรดมากในแผ่นคราบฟันและเกิดการสลายแร่ธาตุของผิวเคลือบฟันอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกิดโรคฟันผุ
ดังนัน การเปรียบเทียบสภาวะฟันผุควรมีการติดตามเฝ้าระวังทุก 6 เดือน ตามแผนการเฝ้าระวังของส้านักทันต
สาธารณสุข กรมอนามัย จึงจะท้าให้เห็นความแตกต่างของโรคฟันผุท่ชี ัดเจนว่าเพิ่มขึนหรือลดลง
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาครังนี แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ และการป้องกันโรคฟันผุใน
เด็กนักเรียนให้ได้ผลดีนันต้องเริ่มจากการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับบุคคล ควรมีพัฒนากลวิธีและกระบวนการให้
ความรู้ทางทันตสุขภาพ การจัดกิจกรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และการได้ฝึกปฏิบัติจริงจะท้าให้นักเรียนมีความเข้าใจ
และสามารถเข้าถึงบทเรียนได้เป็นอย่างดี ท้าให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัตไิ ด้ ร่วมกับการสนับสนุนจาก ครู
เพื่อน ร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพที่ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษา พบว่า สภาวะโรคฟันผุก่อนและหลังการให้โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ เนื่องจากการเกิดโรคฟันผุจะแสดงอาการเมื่อมีความต่อเนื่องของพฤติกรรมบางอย่างและมีการ
สัมผัสต่อเหตุปัจจัยนั น ๆ เป็ นเวลานาน ๆ ซึ่งต้องอาศัย ระยะเวลา ดังนัน ในการวิจัยครังต่อ ไป การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะโรคฟันผุ ควรมีการเพิ่มระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตังแต่ 6 เดือนขึนไป และควรมีการติดตาม
ผลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุอย่างแท้จริง ควรมีการศึกษาสภาพเหงือกร่วมด้วย อีก
ทังควรมีการศึกษาสภาพแวดล้อม บริบทของสังคมที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพ
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ท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ขอบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี อาจารย์ที่ปรึกษา ที่
ได้ให้ค้าปรึกษาและช่วยแนะน้าแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณ
ทันตแพทย์วันเฉลิม บัวบาน คุณนิพฐิ พงศ์ แสงด้วง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ ที่ได้ให้ความกรุณาและ
อนุเคราะห์ในการตรวจความตรงเชิงเนือหาของเครื่องมือ รวมทังเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์
มากยิ่งขึน ขอขอบคุณผู้อ้านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ ที่อ้านวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์ใน
การเข้าไปเก็บข้อมูล และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการให้ขอ้ มูลทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ขอ้ มูลในการศึกษาครังนี
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ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวานในเขตอาเภอปง จังหวัดพะเยา
The effectiveness of the community participation in the prevention and
control of diabetes mellitus in Pong District, Phayao Province
กรรณิการ์ เงินดี1*ทันที ศรีสุขค้า2 วิชชุดา ลิมปอังคนันต์2 สวรัสวดี เถลิงศก2 และ สมคิด จูหว้า2
Kannika Ngerndee1* Thanthee Srisukkham2 Wichuda Limpiangkanan2 and Somkid Juwa2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน ในเขตอ้าเภอปง จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนครัวเรือนต้าบลขุนควร และต้าบล
ควร จ้านวน 100 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 50 คนเพื่อใช้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มทดลอง
เป็นตัวแทนครัวเรือนในหมู่ที่ 5 ต้าบลขุนควร และกลุ่มเปรียบเทียบเป็นตัวแทนครัวเรือนในหมู่ที่ 4 ต้าบลควร โดย
ประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้
แบบสร้างพลัง (Empowerment) กลุ่มทดลองได้รับความรู้เรื่องโรค การติดต่อ การรักษา การป้องกันและควบคุมโรค
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีระดับความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ และการรับรู้
ปัญหาอุปสรรคในการมีพฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน พฤติกรรมการปฏิบัติในการ
ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน มีระดับที่สูงขึนกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม การควบคุมป้องกัน โรคเบาหวาน

Abstract
The aim of this quasi–experimental research was to study the effectiveness of the community
participation in the prevention and control of diabetes mellitus in Pong district, Phayao province. The 100 samples
were divided into 2 groups, 50 for the experimental group and the other for comparison group. The
experimental group was the household representative among moo 5 koonkuan sub-districts and the comparison
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group was moo 4 koonkuan sub-districts through a process of community participation by applying the concept
of health belief model, social support, participation and empowerment.
The results showed that after the experiment, the experimental group's level of knowledge about the
disease, perceived susceptibility to disease, perceived severity, perceived benefits of the implementation of the
staff recommendations, and perceived barriers to behavior practice in the prevention and control of diabetes
mellitus prevention were higher than before and higher than the comparison group at statistically significant level
0.05.
Keywords: participation, prevention and control, diabetes mellitus

บทนา
โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรือรัง เกิดจากความผิดปกติข องร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่
เพียงพอ หรือร่างกายเกิดภาวะดืออินซูลิน อันส่งผลท้าให้ระดับน้าตาลในกระแสเลือดสูงกว่าปกติ โรคนีมีความรุนแรง
สืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้าตาลได้อย่างเหมาะสม โดยปกติน้าตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อใช้เป็น
พลั ง งานภายใต้ ก ารควบคุ ม ของฮอร์ โ มนอิ น ซู ลิ น ในผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น โรคเบาหวานจะไม่ ส ามารถท้ า งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึนท้าให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงขึนมาก ในระยะยาวจะมีผลในการท้าลายหลอดเลือด ท้าลาย
ระบบประสาทส่วนปลาย ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจน้าไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เบาหวาน
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ โรคเบาหวานชนิด ที่ 1 เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายท้าลายเซลล์ที่สร้าง
อินซูลินในตับอ่อน ท้าให้ร่างกายหยุดการสร้างอินซูลิน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบชัดเจน
โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรือรังที่เป็นปัญหาส้าคัญทางด้านสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก เป็นภัย
เงียบ ที่คกุ คามและลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วทุกภูมภิ าคของโลก ซึ่งส่งผลกระทบกระทบต่อหลายด้าน ทังการพัฒนา
ประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ว
โลก พบว่า มีจ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 364 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะ
เพิ่มขึนเป็น 300 ล้านคน หรือเพิ่มขึนถึงร้อยละ 22.2 โดยอัตราการเพิ่มขึนของโรคเบาหวานจะสูงสุดในกลุ่มประเทศ
ก้าลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกประจ้าภูมิภาคเอเชียตะวัยออกเฉียง
ใต้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 2,739,000 คน (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) ส้านัก
โรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท้าการส้ารวจสุขภาพประชาชนไทย ครังที่ 4 ปี 2551-2552 ของ
สถาบันวิจัยสาธารณสุขพบว่า ในปี 2554 จะพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เกิดขึนจ้านวน 501,229 คนและระหว่างปี
2554-2563 เพิ่มขึนอยู่ในช่วง 501,299-553,941 คน/ปี ทังนีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึนเป็น 2 เท่าภายใน 6 ปี และในปี
2563 จะมีจ้านวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่สูงถึง 8,200,000 คน(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
,2551-2552) ในปีพ.ศ. 2555 พบว่าในจังหวัดพะเยามีจ้านวนผู้โรคเบาหวาน 9,624 คน และผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
อ้าเภอปง จ้านวน 854 คน (ข้อมูลงานโรคไม่ตดิ ต่อ สสจ. พะเยา, 2555) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโรคเบาหวาน
มีจ้านวนผู้ป่วยจ้านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะมีจ้านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึน อีกทังยังเป็น ปัญหาส้าคัญ และท้าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เป็นสาเหตุส้าคัญของการเสียชีวติ
การรักษาโรคเบาหวานไม่สามารถดีขนได้
ึ หากไม่มกี ารควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ท้าการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานขึ น เพื่อศึกษา
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แนวทางในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคเบาหวาน ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหาะสม เป็นแนวทางในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องไปใน
อนาคต

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้ผลดีในการปฏิบัติตน
ที่ ถู ก ต้ อ ง และพฤติก รรมการปฏิ บัติ ใ นการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคของประชาชนในชุม ชนก่ อ นและหลั ง การใช้
กระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ผลดี ในการปฏิบัตติ ัว ที่
ถูกต้อง และพฤติกรรมการปฏิบัตใิ นการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชน ในชุมชนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental Rearch) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มเปรียบเทียบ (Comparison Group) รวบรวมข้อมูลตามตัวแปรก่อน
และหลังการทดลองทัง 2 กลุ่ม โดยมีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบ Pretest – Posttest Comparison Static Group Design
รูปแบบการวิจัย
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ

01---------------X-----------------02
03---------------------------------04

01, 03 หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลก่อนจัดกิจกรรมการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน
X หมายถึง การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน
02, 04 หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลภายหลังการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
ควบคุมโรคโรคเบาหวาน
แผนภูมกิ ารทดลอง
01
กลุ่มทดลอง

1wk

X1
2wk

X2
3wk

ED
X3
4wk

03

ED
X4
5wk

ED
X5
6wk

02
X6
7wk
04

กลุ่มเปรียบเทียบ

7wk
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01, 03 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ โดยเก็บข้อมูลเบืองต้นด้วยแบบสัมภาษณ์เรื่องความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ผลดีในการปฏิบั ติตนที่ถูกต้อง และพฤติกรรมการ
ปฏิบัตใิ นการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
X1 หมายถึง ขันตอนการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน คือ การจัดท้าเวทีเพื่อให้
ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล ครู กรรมการวัด ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
แกนน้าสุขภาพประจ้าครัวเรือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มีการรับทราบปัญหา สถานการณ์การเกิดโรคและเห็น
ความส้าคัญของปัญหาและมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา จัดกิจกรรมการให้ความรู้โดยพัฒนาและใช้แผนการ
เรี ย นรู้ แ บบสร้ า งพลั ง (Empowerment) มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ของชุม ชนออกเป็ น กลุ่ ม ตามละแวกบ้ า นที่ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขรับผิดชอบและมีแกนน้าชุมชนต่างๆ แทรกอยู่ตามกลุ่มละแวกบ้านนัน โดยมีผู้วิจัยและผู้ช่วยการเรียนรู้
(Facilitators) เป็นผู้ช่วยการเรียนรู้ประจ้ากลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มได้มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในเรื่องสาเหตุ อาการ
การรักษา การป้องกันและควบคุมโรค หลังจากนันให้แต่ละกลุ่มได้มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การวางแผน
แก้ไข การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล หลังจากนันให้แต่ละกลุ่มน้าเสนอและก้าหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันของ
หมูบ่ ้านในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
X2 และ X3 หมายถึง การด้าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงที่ชุมชนเป็นผู้ก้าหนด ได้แก่ การจัดท้าเวที
ชาวบ้าน การรณรงค์ ร่วมกับการให้แรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ สื่อเอกสารต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ทางรถ
เคลื่อนที่ หรือหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน หรืออื่น ๆ ที่ชุมชนไม่สามารถจัดหาเองได้
X4 หมายถึง การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
X5 หมายถึง การประเมินผลการด้าเนินงานของชุมชน ตามเกณฑ์ที่ชุมชนเป็นผู้ก้าหนดไว้
X6 หมายถึง การสรุปผลการด้าเนินงาน การให้รางวัล และการปฏิญาณตนของชุมชนในการที่จะ
ด้าเนินการในการมีส่วนร่วมที่จะป้องกันโรคและควบคุมโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
ED หมายถึง การให้แรงสนับสนุนทางสังคม โดยการกระตุ้นเตือนและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานทางรถประชาสัมพันธ์ หรือหอกระจายข่าว และเอกสารเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ
02, 04 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบด้วยแบบสัมภาษณ์ชุดเดียวกับก่อนการทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มประชากร
ประชากรที่ท้าการศึกษาในครังนี คือ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 15–60 ปี ที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในเขตอ้าเภอ
ปง จังหวัดพะเยา
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2.1 คัดเลือกต้าบลที่อยูใ่ นเขตอ้าเภอปง จาก 7 ต้าบล โดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในต้าบลที่ความ
พร้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลที่จะเข้ามีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ได้แก่ ต้าบลขุนควร
อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นกลุ่มทดลอง และคัดเลือกต้าบลที่เหลืออีก 6 ต้าบลที่เหลือ โดยท้าสลากใส่ช่ือ 6 ต้าบล
6 สลาก หยิบมา 1 สลาก ได้ต้าบลควร อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ
2.2 คั ด เลือ กหมู่บ้า นเป็ น กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ โดยใช้วิธีสุ่ ม แบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) ในต้าบลขุนควร ซึ่งมีจ้านวน 9 หมูบ่ ้าน ด้วยการจับสลากแบบไม่คืนที่ได้ หมู่ 5 เป็นกลุ่มทดลอง คัดเลือก
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แบบเจาะจง จ้านวน 50 คน และท้าเช่นเดียวกันในต้าบลควร ได้หมู่ 4 เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ คัดเลือกแบบเจาะจง
จ้านวน 50 คน
2.3 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และส้ารวจ ในหมู่ที่ 5 ต้าบลขุนควร ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง เก็บข้อมูล
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกคน และเก็บข้อมูลในหมู่ที่ 4 ต้าบลควร ในกลุ่มเสี่ยงทุกคน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบส้ารวจซึ่งมีรายละเอียด ดังนี
1.1 แบบสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี
ส่ว นที่ 1 แบบสั มภาษณ์ ข้อ มูล ทั่ว ไป ได้ แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส จ้ านวนสมาชิก ใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ค้าถามมีลักษณะเป็นค้าถามแบบให้เลือกตอบและ
แบบปลายปิด จ้านวน 14 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน จ้านวน 18 ข้อ
ส่วนที่ 3 การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู้ต่อความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู้
ต่อผลดีในการปฏิบัตติ นที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน จ้านวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวานตามแนวทางการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน ก้าหนดขอบเขตเนือหาโดยมีหลักเกณฑ์ เน้นกลวิธีที่ที่กลุม่ ตัวอย่างสามารถกระท้าหรือปฏิบัติ จ้านวน 28 ข้อ
2. เครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิตใิ นการวิจัยครังนี วิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปซึ่งผู้วิจัยก้าหนดความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติ ที่ระดับนับส้าคัญเท่ากับ 0.05 เป็นเกณฑ์
ในการยอมรับสมมุติฐานและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี
1. ข้อมูลทางชีวสังคม วิเคราะห์ด้วยค่าสถิตริ ้อยละ
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ในเรื่องความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ความรุนแรงของโรค การรับรู้ผลดีของการ
ปฏิบัตทิ ี่ถูกต้อง และพฤติกรรมการปฏิบัตใิ นการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน โดยใช้สถิติ Independent-Samples
t-test
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง ในเรื่องความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Paired Sample t-test

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
การศึกษาข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 100 คน พบว่า ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 52.0 ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.0 ทังกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมี
อายุระหว่าง 25–34 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 และ 44.0 ตามล้าดับ กลุ่มตัวอย่างทังสองกลุ่มนับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น
ร้อยละ 100.0 สถานภาพสมรสทังในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ
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73.0 และ 68.0 ตามล้าดับ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่มสี มาชิกในครอบครัว จ้านวน 3 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 54.0 และ 50.0 ตามล้ า ดั บ ในกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บส่ ว นใหญ่ มีก ารศึ ก ษาอยู่ใ นระดั บ ชั น
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80.74 และ 74.0 ตามล้าดับ
ในรอบปีที่ผ่านมาในหมู่บ้าน พบว่ากลุ่มทดลองได้รับทราบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานในหมู่บ้านจ้านวน 40 ราย
และกลุ่มเปรียบเทียบได้รับทราบข้อมูลว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานในหมู่บ้าน จ้านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.0 และ
84.0 ตามล้ า ดั บ และในรอบปี ที่ผ่ า นมาในบ้ า นของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บส่ ว นใหญ่ ไ ม่มี ค นป่ ว ยเป็ น
โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 96.0 และ 98.0 ตามล้าดับ และในส่วนของการได้รับข้อมูลข่าวสาร พบว่าทังสองกลุ่ม
ตัวอย่างเคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ในกลุ่มทดลองร้อยละ 80.0 และในกลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 62.0
ในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารเบาหวานจากเอกสารแผ่นพับ/ใบปลิวร้อยละ 74.0 รองลงมา คือ สื่อ
โทรทัศน์ และวิทยุ ร้อยละ 70.0 ในกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารโรคเบาหวานจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ร้อยละ 62.0
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตามลักษณะตัวแปร
1. ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
กลุ่มทดลอง ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 7.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.00
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 10.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.55 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเบาหวานสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-value = 0.000)
หลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเบาหวานเท่ากับ 8.92 ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.34 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเบาหวานทังสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-value =
0.001)
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ผลดีและอุปสรรค์ของการ
ปฏิบัตติ นตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
กลุ่มทดลอง พบว่า ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 23.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.63 หลังการทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ย 30.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.75 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ตามทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-value = 0.000)
หลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ตามทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพ เท่ากับ
25.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.97 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยทังสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-value =
0.993)
พฤติกรรมการปฏิบัตใิ นการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
กลุ่มทดลอง พบว่า ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 10.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.46 หลังการทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ย 14.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.18 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P-value = 0.000)
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หลั ง การทดลอง กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บมีค ะแนนเฉลี่ ย ของพฤติก รรมการปฏิบัติใ นการป้ อ งกั น และควบคุ ม
โรคเบาหวาน เท่ากับ 12.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.39 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยทังสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05
(P-value = 0.029)

วิจารณ์และสรุปผล
สมมติฐานข้อที่ 1 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ ยง การรับรู้ความรุนแรงของ
โรค การรับรู้ผลดีในการปฏิบัตติ นที่ถูกต้องและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานสูงกว่าก่อนการทดลอง
ตัวแทนครัวเรือน มีความรู้ก่อนการทดลองส่วนใหญ่ อยู่ในระดับต่้า (ร้อยละ 54.0) หลังจากการทดลอง
6 สัปดาห์ ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดั บสูง (ร้อยละ 46.0) จากผลการวิจัยดังกล่าว แสดงว่า ผลที่เกิดขึนเนื่องจาก
กลุ่มทดลองได้รับความรู้จากรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ แกนน้าต่าง ๆ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต้ า บล ครู กรรมการวั ด เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ้ า หมู่ บ้า น แกนน้ า สุ ข ภาพประจ้ า
ครอบครัวได้เข้ามาร่วมกันรับทราบปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน และเกิดความ
ตระหนักในการที่จะวางแผนการด้าเนินงานร่วมกัน เพื่อส่งผลให้ประชาชนในแต่ละครัวเรือน ได้มีความรู้และเกิดการ
ปฏิบัตใิ นการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานในบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนของตนเอง โดยได้มี
การจัดตังคณะกรรมการควบคุมโรคเบาหวานของหมู่บ้าน มีการประชุมชาวบ้านเพื่อให้ความรู้ เกิดความตระหนัก
และวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษา สนับสนุนองค์
ความรู้ดา้ นต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรี เกตุโสภิต (2527) ได้ศึกษาผลกระทบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการให้สุขศึกษาส้าหรับป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ผู้น้าชุมชนมีส่วนร่วมเข้า
ประชุมแล้วน้ากลับไปปฏิบัติงานสุขศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน พบว่า ผู้น้าชุมชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึน
ตัวแทนครัวเรือน มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ผลดีและ
อุปสรรคของการปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานก่อนการทดลองอยู่ใน
ระดับต่้า (ร้อยละ 60.0) หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ พบว่า ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู้ความ
รุนแรงของโรค การรับรู้ผลดีและอุปสรรคของ การปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวานก่อนการทดลองอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 48.0) จากผลการวิจัยดังกล่าว แสดงว่า ผลที่เกิดขึนเนื่องจาก
กลุ่มทดลองได้รับผลจากรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยได้จัดท้าขึน โดยการจัดเวทีให้แกนน้าประชาชนที่อยู่ในชุมชน
ได้รับทราบปัญหา มีการสร้างความตระหนักเพื่อให้แกนน้าชุมชนรู้โอกาสเสี่ยง ความรุนแรง ผลดีและอุปสรรคของ
การปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้ าที่ พร้อมกับการให้แรงสนับสนุนทางสังคมโดยการแจกสื่อเอกสารความรู้ไปให้
อ่านที่บ้าน การให้ความรู้ทางหอกระจายข่าวสาร ท้าให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิพา
รัตน์ คงนาวัง (2557) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว และชุมชน พบว่า ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว และชุมชนพบว่า ผู้ป่วยเบาหวาน มีความรู้ มีการปฏิบัติตัว ได้รับการสนับสนุน และมีความพึงพอใจใน
การพัฒนารูปแบบการดูแลเพิ่มมากขึน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลเลือดผู้ป่วย ดีขึนอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน มีความรู้ และให้การสนับสนุนผู้ป่วยเพิ่มมากขึน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
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สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และ ผู้น้าชุมชน มีความรู้ และให้การสนับสนุนผู้ป่วยเพิ่มมากขึน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตัวแทนครัวเรือนมีพฤติกรรมการปฏิบัติ ในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ก่อนการทดลองอยู่ในระดับ
ต่้า (ร้อยละ 54.0) หลังการทดลอง 6 เดือน ตัวแทนครัวเรือนมีพฤติกรรมการ ปฏิบัติ ในการป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวานอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 60.0) แสดงให้เห็นว่าผลการวิจัยดังกล่าวเกิดขึนเนื่องจากกลุ่มทดลองได้รับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน โดยแกนน้าชุมชนได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมใน
การแก้ไขปัญหา โดยที่ผู้วิจัยและวิทยากรกระบวนการเป็นผู้ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดแก่แกนน้าและ
ประชาชน ท้าให้แกนน้าและประชาชนเกิดพฤติกรรมการปฏิบัตติ นในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรยุทธ แสงส่อง (2555) ได้ศึกษาผลของโปรแกรม
การมีส่วนร่วมในการดูแลสุ ขภาพเพื่อปรับเปลี่ ยนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่ว ย
เบาหวานชนิดไม่พ่งึ อินซูลินในชุมชนต้าบลศรีฐาน อ้าเภอป่าติว จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยปรากฏว่า หลังการทดลอง
ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึนจากก่ อน
การทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับน้าตาลในเลือด หลังการ
ทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองมีระดับน้าตาล ในเลือดลดลงจากก่อนทดลอง และน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ภายหลังการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและพฤติกรรมการปฏิบัติใน
การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
1. ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการทดลองค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.001) ทังนีเนื่องจากกลุ่ม
ทดลองได้รับความรู้เรื่องสาเหตุ อาการ การติดต่อ การป้องกัน และการควบคุมโรคเบาหวานจากผู้วิจัยและวิทยากร
พร้อมทังสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ท้าให้กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความรู้หลังการทดลองเพิ่มขึน
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้ ภายในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.000) ซึ่งสอดคล้องกับวีรยุทธ
แสงส่อง (2555) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินในชุมชนต้าบลศรีฐาน อ้าเภอป่าติว จังหวัดยโสธร
ผลการวิจัยปรากฏว่า หลังการทดลองผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีการรับรู้และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึนจากก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนระดับน้าตาลในเลือด หลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองมีระดับน้าตาลในเลือดลดลงจากก่อน
ทดลอง และน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการทดลองค่าเฉลี่ยการรับรู้ตามทฤษฏีความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกัน
และควบคุมโรคเบาหวานของกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีความแตกกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (P-value = 0.993)
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การรับรู้ตามทฤษฏีความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกัน
และควบคุมโรคเบาหวานภายในกลุ่มทดลองพบว่าภายหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ตามทฤษฏีความเชื่อด้าน
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สุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.000) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร
วิชิตอักษรพงศ์ (2535) ได้ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการให้สุขศึกษาในงานควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์
พบว่า หลั งการทดลอง 6 เดือนและ 1 ปี ประชาชนกลุ่ มทดลองมีความรู้แ ละทัศนคติในการป้ องกั นและควบคุ ม
โรคติดต่อดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ บุษบง เจาฆานนท์ และคณะ (2543) ได้
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันไข้มาลาเรียของก้าลังพลทหารราบ
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการ ได้รับโปรแกรมให้ความรู้แบบมีส่วนร่วม กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ต่อ
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคการรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ใน
การป้องกันตนเองจากไข้มาลาเรีย มากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
3. ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการทดลองค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
ของกลุม่ ทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบมีความแตกกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.029) เป็น
ผลมาจากการได้รับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้าให้มองเห็นความส้าคัญของปัญหา มีความตระหนัก มีการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ความรุนแรง ผลดีและอุปสรรคของการปฏิบัตติ ามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ท้าให้เกิด
พฤติกรรมการปฏิบัตใิ นการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานสูงขึน
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Kunnika Numsom1* and Tienthong Takeaw2
บทคัดย่อ
การศึกษาครังนี เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบืองต้น (Pre-experimental research) แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว
ท้าการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมทันตสุขภาพโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพส้าหรับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
ก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางเปี้ยว อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางเปี้ยว คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์คัดเข้าและคัด
ออก จ้านวน 50 คน โปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี การบรรยายประกอบสไลด์ วีดีโอ การ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่านตัวต้นแบบ การอภิปรายกลุ่ม การสาธิตและฝึกทักษะการแปรงฟัน การ
ติดตามเยี่ยมบ้าน ใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Wilcoxon signedrank test, Chi-square และ Fisher’s Exact
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ทันตสุขภาพ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุ การรับรู้
ความรุนแรงของการเกิดโรคฟันผุ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ การรับรู้อุปสรรคใน
การป้องกันโรคฟันผุ การรับรู้ความสามารถ ของตนเองในการดูแลทันตสุขภาพช่องปาก ทักษะการแปรงฟันของ
ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน และปริมาณคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเด็ก ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P–value < 0.01, < 0.01, < 0.01, < 0.01, < 0.01, < 0.01, <
0.01, < 0.01 ตามล้าดับ)
คาสาคัญ: โปรแกรมทันตสุขภาพ การดูแลสุขภาพช่องปาก
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Abstract
This is an experimental study. The objective was to investigate the effects of a dental health program
for parents to oral health care among pre-school children in Ban Maeyangpieo nursery, Rongkwang District,
Phrae Province, by applying the health belief model.
The participants were 50 parents of children in Ban Maeyangpieo nursery, selected according to the
inclusion and exclusion criteria. Activities in the dental health program were described from PowerPoint
presentation, video, learning exchange, model learning, discussion, practice and home visit. The data were
collected by questionnaires in 8 weeks. Descriptive statistics (such as frequency, percentage, mean and
standard deviation) and inferential statistics (Wilcoxon signed-rank test, Chi-square and Fisher’s Exact) were
used for data analysis.
The results show that dental health care knowledge, perception of risk of dental caries, perception of
severity of dental caries, perception of benefit from health staff recommendation, perception of barriers to
prevent dental caries, and self-efficacy in oral health care and brushing skills of parents of preschool children,
and debris score before and after joining the program were statistically significant different at 0.01 level (P –
value < 0.01, < 0.01, < 0.01, < 0.01, < 0.01, < 0.01, < 0.01, < 0.01).
Keywords: Dental health program, Oral health care

บทนา
โรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนยังคงเป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุขที่ส้าคัญของประเทศไทย ซึ่งจากการส้ารวจ
สภาวะโรคฟันผุในเด็ก 3 ปี พบว่า เด็กอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นขวบปีแรกที่มฟี ันน้านมครบ 20 ซี่ มีความชุกในการเกิดโรคฟัน
ผุ ร้อยละ 51.8 มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (dmft) 2.7 ซี่/คน แม้จะเพิ่งมีฟันน้านมขึนครบแต่ร้อยละ 3.2 ของเด็ก เริ่มมี
ประสบการณ์การสูญเสียฟันในช่องปากแล้ว นอกจากนีพบว่าในกลุ่มเด็กที่มปี ระสบการณ์โรคฟันผุนนเกื
ั อบทังหมดจะ
เป็นรอยโรคฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษาคือ ร้อยละ 50.6 หรือเฉลี่ย 2.6 ซี่/คน (ส้านักทันตสาธาณสุข กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2556) จากสรุปผลการส้ารวจสภาวะทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในกลุ่มอายุ 3 ปี ในจังหวัด
แพร่ ผลการส้ารวจพบว่า เด็กมีฟันน้านมผุคิดเป็น ร้อยละ 41.7 มีค่าเฉลี่ย ฟันผุ ถอน อุด (dmft) 1.9 ซี่/คน แยกราย
อ้าเภอพบว่า เด็กก่อนวัยเรียนในกลุ่มอายุ 3 ปี อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีอัตราการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ 51.1 มี
ค่าเฉลี่ย ฟันผุ ถอน อุด (dmft) 2.0 ซี่/คน (ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่, 2558) ส้าหรับสถานการณ์โรคฟันผุใน
เด็กก่อนวัยเรียน ของต้าบลแม่ยางฮ่อ อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จากการส้ารวจ 3 ปีย้อนหลัง ตั งแต่ปี 25562558 นันพบว่า มีอัตราการเกิดโรคฟันผุ เท่ากับ 23.63, 32.07 และ 43.75 ตามล้าดับ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลแม่ยางเปี้ยว, 2558) ซึ่งจากการตรวจพบว่าเด็กส่วนใหญ่มีฟันผุและยังไม่ได้รับการรักษา
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ลูก ดื่มนมจากขวดนมที่บ้านเพราะเป็นการสะดวก
ของผู้ปกครอง ซือขนม น้าหวาน หรืออาหารที่มีโทษต่อสุขภาพช่องปากให้เด็กในเวลาที่เด็กไม่ได้ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ปกครองไม่ได้ใส่ใจว่าเด็กจะแปรงฟันตอนเช้าและก่อนเข้านอนหรือไม่ และเด็กบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ บางคนอยู่
กับปู่ย่าตายาย จึงไม่ค่อยให้ความส้าคัญกับปัญหาด้านทันตสุขภาพเพราะภาระการท้างานนอกบ้านของพ่อแม่ โดย
เด็กกลุ่มนีมีฟันน้านมขึนครบทุกซี่แล้วร่วมกับการที่เด็กกินอาหารที่มีน้าตาลสูง ผู้ปกครองปล่อยให้เด็กบริโภคขนม
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อย่างอิสระ โดยขาดการควบคุมและยังปล่อยให้เด็กแปรงฟันเองโดยไม่ได้รับการแปรงฟันซ้าหรือได้รับการตรวจ
ความสะอาดของฟันหลังการแปรงฟันจากผู้ปกครอง จึงมีแนวโน้มของการเกิดโรคฟันผุที่เพิ่มมากขึน (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลแม่ยางเปี้ยว, 2559) จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจน้าไปสู่การสูญเสียฟันในอนาคตอย่างมาก
หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
จากการศึ ก ษาดั ง กล่ า วข้ า งต้น ท้ า ให้ ผู้ วิ จั ย ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส้ า คั ญ ที่ จ ะท้ า การศึ ก ษาวิจั ย เนื่ อ งมาจาก
ผู้ปกครอง เด็กก่อนวัยเรียนยังขาดความรู้ การรับรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันโรคฟันผุ ทักษะในการแปรงฟันที่ถูกวิธี และ
ยังไม่มี ความตระหนักในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน จากสภาพ
ปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่กล่าวมา ซึ่งทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เป็นการอธิบายการป้องกันโรคของ
บุคคล โดยให้ความส้าคัญกับปัจจัยภายใน และมีแนวคิดหลักว่าการรับรู้ หรือความเชื่อด้านสุขภาพของบุคคลเป็น
ปัจจัยส้าคัญในการกระตุ้นหรือจูงใจให้บุคคลปฏิบัตพิ ฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ทังนีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจะ
มากหรือน้อยขึนอยู่กับการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและการรับรู้
ความสามารถของตนเองของการกระท้า ในขณะปัจจัยกระตุ้นการปฏิบัติ การสร้างความตระหนักจะเป็นสิ่งเน้นย้าให้
บุคคลปฏิบัตพิ ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ดยี ่งิ ขึน (ณิชนันทน์ แสงอรุณ, 2554)
ดังนันผู้วจิ ัยจึงสนใจในการศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขภาพโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุ ขภาพ
ส้าหรับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางเปี้ยว อ้าเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ เพื่อที่จะน้าผลที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนในพืนที่และ
น้าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในพืนที่อื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขภาพโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ส้าหรับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางเปี้ยว อ้าเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ความสัมพันธ์ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ของ
ผู้ปกครองเด็ก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับ ความรู้เรื่องโรคฟันผุ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้
ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง และทักษะการดูแลทันตสุขภาพ
ในการป้องกันโรคฟันผุ ของผู้ปกครองในเด็กก่อนวัยเรียน
3. เพื่อศึกษาความรู้เรื่องโรคฟันผุ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง ทักษะการดูแลทันตสุขภาพในการป้องกันโรคฟันผุของผู้ปกครองในเด็ก
ก่อนวัยเรียน และปริมาณคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเด็ก ก่อนและหลังการให้โปรแกรมทันตสุขภาพโดยประยุกต์ใช้
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ความรู้เรื่องโรคฟันผุ การรั บรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเอง ทักษะการดูแลทันตสุขภาพในการป้องกันโรค
ฟันผุของผู้ปกครองในเด็กก่อนวัยเรียน และปริมาณคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเด็ก ก่อนและหลังการให้โปรแกรมทันต
สุขภาพโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
- Proceedings -

93

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครังนีได้ก้าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันดังนี
โปรแกรมทันตสุขภาพ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพ
1. กิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้ เรื่องโรคฟันผุและการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ โดยวิธีการบรรยาย ประกอบสไลด์ วีดีโอ
เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีในเด็ก ของส้านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. กิจกรรมสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีการบรรยาย ประกอบสไลด์ วีดีโอ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ของโรคฟันผุ ผลกระทบของโรคฟัน และเสนอตัวแบบผู้ปกครองที่เคยมีบุตรหลานเป็นโรคฟันผุหรือ
ทุกข์ทรมานจากการเป็นโรคฟันผุ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคฟันผุและการรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ
ในเด็ก ก่อนวัยเรียน และการเสนอตัวแบบผู้ปกครองที่มี บุ ต รหลานฟันดี ไม่ มี ฟัน ผุหรือประสบความส้ าเร็จในการป้องกัน
การเกิดโรคฟันผุ และแบ่งกลุ่มร่วมวิเคราะห์สรุปผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง เพื่อเสริมสร้างการรับรูถ้ ึงประโยชน์
ในการป้องกันโรคฟันผุและการรับรูอ้ ุปสรรคในการป้องกันโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน
3. กิจกรรมฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี เพื่อสร้างการรับรู้ความสามารถแห่งตน
4. กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้าน ให้ก้าลังใจและแจกสิ่งสนับสนุน เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้า เพื่อกระตุ้นเตือนการปฏิบัติใน
การป้องกันโรคฟันผุ
5. กิจกรรมรณรงค์ เคลือบฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุ เพื่อเป็นการกระตุ้นในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน
6. จัดประกวดสุดยอดหนูน้อยฟันสวย โดยมีการมอบเกียรติบัตรและของรางวัล
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

หลั ง จั ด โปรแกรมทั น ตสุ ข ภาพโดยประยุ ก ต์
ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
1. ความรู้เรื่องโรคฟันผุและการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ
ในเด็กก่อนวัยเรียน
2.การรั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย ง การรั บ รู้ ค วามรุ น แรง
การรั บ รู้ ป ระโยชน์ การรั บ รู้ อุ ป สรรค การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปาก
เด็กก่อนวัยเรียน
3. ทักษะการแปรงฟันที่ ถูก/ไม่ถูก
4. ปริมาณคราบจุลินทรีย์

ก่ อ นจั ด โปรแกรมทั น ตสุ ข ภาพโดยประยุ ก ต์
ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
1. ความรู้ เ รื่ อ งโรคฟั น ผุ แ ละการป้ อ งกั น การเกิ ด
โรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน
2.การรับรูโ้ อกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
3. ทักษะการแปรงฟันที่ ถูก/ไม่ถูก
4. ปริมาณคราบจุลินทรีย์

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการทาวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางเปี้ยว อ้าเภอร้องกวาง จังหวัด
แพร่ จ้านวนทังหมด 62 คน และเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางเปี้ยว อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
จ้านวนทังหมด 62 คน
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางเปี้ยว อ้าเภอร้องกวาง จังหวัด
แพร่ จ้านวน 50 คน และเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางเปี้ยว จ้านวน 50 คน โดยใช้เกณฑ์คัดเข้า
(Inclusion criteria) และเกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. โปรแกรมทันตสุขภาพ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ใช้ระยะเวลา
ทั้งหมด 8 สัปดาห์
โปรแกรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องโรคฟันผุ การป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน การรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามค้าแนะน้าของทันตบุคลากรในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน
การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแ ล
สุขภาพช่องปากเด็กก่อนวันเรียน โดยวิธีการบรรยาย ประกอบสไลด์ วีดโี อ เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีในเด็ก ของส้านัก
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน้าเสนอตัวแบบ การ
สาธิตและฝึกปฏิบัติ พร้อมทังอภิปรายกลุ่มสะท้อนความคิดและหาแนวทางแก้ไข มีการติดตามเยี่ยมบ้าน โดยผู้วิจัย
และครูผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมณรงค์เชิญชวนพาเด็กไปเคลือบฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุ และจัดประกวดสุด
ยอดหนูน้อยฟันสวย และมอบรางวัล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
2.1 แบบสอบถามที่ผู้วจิ ัยสร้างขึนเอง ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่องโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน
ส่วนที่ 3 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน
ส่วนที่ 4 การรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน
ส่วนที่ 5 การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัตติ ามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 6 การรับรู้อุปสรรคในการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน
ส่วนที่ 7 การรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
2.2 แบบสังเกตประเมินทักษะการแปรงฟัน
2.3 แบบบันทึกปริมาณคราบจุลินทรีย์ในเด็ก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 3 ท่าน ได้
ท้า การทดสอบหาความเที่ ยงของแบบสอบถาม ในส่ วนการวัด ระดั บความรู้ โดยใช้วิธีคู เดอร์ ริชารด์ สั น ( Kuder
Richardson (KR-20) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.91 หาค่าอ้านาจจ้าแนก (Discrimination power) พบว่า
ทุกข้อผ่านเกณฑ์มอี ้านาจจ้าแนกมากกว่า 0.20 หาความยากง่าย (Difficuity) พบว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์ มีค่าอยู่ระหว่าง
0.20-0.80
และการรั บรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุ ใช้วิธีการหาค่าสั มประสิ ทธิ์ค อน บราคอั ลฟ่า (Cronbachs’alpha
coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.89
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
ขั้นตอนที่ 1 ระยะเตรียมการ
1. ผู้วิจัยด้าเนินการขอหนังสือแนะน้าตัวจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแม่ยางเปี้ยว อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร้อมกับชีแจงถึงรายละเอียดและการด้าเนินการวิจัย
2. จัดอบรมทีมผู้ช่วยเก็บข้อมูลซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในระดับอ้าเภอร้องกวาง ชีแจง ให้
ผู้ช่วยเก็บข้อมูลได้เข้าใจในประเด็น สอบถามร่วมกันทังในเรื่องของการใช้แบบสอบถามและการใช้ค้าถาม เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
3. ท้าการเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง โดยทีมผู้ช่วยเก็บข้อมูล ใช้เวลา 1½ ชั่วโมง และท้าการประเมินทักษะ
การแปรงฟันของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน และตรวจปริมาณคราบจุลินทรีย์ในเด็ก ก่อนการทดลอง
ขั้นตอนที่ 2 ระยะด้าเนินการทดลอง โดยจัดกิจกรรมตามโปรแกรมทันตสุขภาพโดยประยุกต์แบบแผนความ
เชื่อด้านสุขภาพประกอบด้วย
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคฟันผุและการป้องกันโรคฟันผุแก่ ผู้ปกครองเด็ก โดย
วิธีการบรรยาย ประกอบสไลด์ วีดีโอ โดยมีเนือหาในการบรรยายเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคฟัน การป้องกันและการ
รักษาโรคฟันผุ การแปรงฟันที่ถูกวิธีในเด็ก ของส้านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. กิ จ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมสร้า งการรับรู้ โอกาสเสี่ ย ง การรั บรู้ ความรุ น แรง การรั บรู้ ประโยชน์ การรั บรู้
ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยวิธีการบรรยาย ประกอบสไลด์ วีดีโอ โดยมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ของโรคฟันผุและผลกระทบของโรคฟันผุ การเสนอตัวแบบผู้ปกครอง ที่
เคยมีบุตรหลานเป็นโรคฟันผุหรือทุกข์ทรมานจากการเป็นโรคฟันผุ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค
ฟันผุและการรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน และการเสนอตัวแบบผู้ปกครองที่มีบุตรหลานฟันดี ไม่มี
ฟันผุหรือประสบความส้าเร็จในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ในการป้องกัน โรคฟัน
ผุและการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน และแบ่งกลุม่ ร่วมวิเคราะห์สรุปประเด็นความคิดเห็น
เกี่ยวกับโรคฟันผุและการป้องกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตติ ัว
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยวิธีการบรรยาย ประกอบสไลด์ วีดีโอ เรื่องการ
แปรงฟันที่ถูกวิธีในเด็ก ของส้านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสาธิตวิธีการแปรงฟันที่
ถูกวิธี และฝึก ทัก ษะการแปรงฟัน ที่ถู กวิธี ให้แก่ ผู้ ปกครองเด็ กโดยใช้แบบจ้ าลองฟัน ในการสาธิตการแปรงฟั น
แบบสครับเทคนิค (Scrub technique) โดยให้ผู้ปกครองเด็กทุกคนฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี โดยใช้แบบจ้าลองฟัน
ในการแปรงฟันแบบสครับเทคนิค (Scrub technique) ไปพร้อม ๆ กัน
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมก้ากับติดตาม โดยการเยี่ยมบ้าน เพื่อคอยกระตุ้นเตือนให้ผู้ปกครองปฏิบัติกิจกรรม
การดูแลฟันในช่องปากอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจกอุปกรณ์การแปรงฟันให้แก่ผู้ปกครองเด็ก และให้ค้าแนะน้า พร้อมการ
ให้ก้าลังใจแก่ผู้ปกครองเด็ก ในการปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากโดยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป
5. กิจกรรมที่ 5 การรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ปกครองพาเด็กไปเคลือบฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุโดยส่งต่อ
ให้ไปเคลือบที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลแม่ยางเปี้ยว อ้าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
6. กิจกรรมที่ 6 จัดประกวด“สุดยอดหนูน้อยฟันสวย”และมอบรางวัล
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ขันตอนที่ 3 การด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง ให้กลุ่มตัวอย่างท้าแบบสอบถาม ประเมิน
ทั ก ษะการแปรงฟั น ที่ ถู ก วิ ธี และตรวจปริ ม าณคราบจุ ลิ น ทรี ย์ใ นเด็ ก ภายหลั ง การทดลองอีก ครั ง เพื่อ ประเมิ น
เปรียบเทียบ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมทันตสุขภาพ และน้าไปวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรู ปทางสถิ ติและก้า หนดระดับนัยส้า คัญที่ 0.05 โดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เ ชิง อนุ ม าน
เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง ความรู้ การรับรู้ ทักษะการแปรงฟัน และปริมาณคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเด็ก
ใช้สถิติ Wilcoxon signed-rank test, Chi-square และ Fisher’s Exact หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ความรู้ การรับรู้ และทักษะการแปรงฟันของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76 มีอายุ 19-30 ปี ร้อย
ละ 26 ความสัมพันธ์กับเด็กเป็นแม่ ร้อยละ 44 จบชันประถมศึกษา ร้อยละ 44 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 46
มีรายได้อยู่ในช่วง 1,000-3,000 บาท/เดือน ร้อยละ 34 แต่งงานอยูด่ ้วยกัน ร้อยละ 78 อายุของบุตรหลานที่ดูแล 4 ปี
ขึนไป ร้อยละ 58
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ด้านทันตสุขภาพ การรับรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุ และทักษะ
การแปรงฟัน ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ ทักษะ
การแปรงฟัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.006, < 0.009 ตามล้าดับ) อายุ มีความสัมพันธ์
กับความรู้ การรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคฟันผุ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p-value < 0.003, < 0.029, 0.007 ตามล้าดับ) ความสัมพันธ์กับเด็ก มีความสัมพันธ์ กับความรู้ อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.002) การศึกษา มีความสัมพันธ์ กับความรู้ การรับรู้อุปสรรคในการ
ป้องกันโรคฟันผุ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.007, < 0.010 ตามล้าดับ) อาชีพ มี
ความสัมพันธ์ กับความรู้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.012) รายได้ มีความสัมพันธ์ กับ
ความรู้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.006)
ผลการศึกษาความรู้ด้านทันตสุขภาพ การรับรู้เกี่ยวกั บโรคฟันผุ ทักษะการแปรงฟัน และปริมาณ
คราบจุลินทรีย์
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ด้านทันตสุขภาพอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 44
มีระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนในระดับสูง ร้อยละ 40 มีระดับการรับรู้ความรุนแรงของโรค
ฟันผุ ในเด็กก่อนวัยเรียนในระดับปานกลาง ร้อยละ 54 มีระดับการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
เจ้าหน้าที่ ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50 มีระดับการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนในระดับ
ต่้า ร้อยละ 46 มีระดั บการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลทันตสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 52 มีทักษะการแปรงฟันอยู่ในระดับต่้ามากที่สุด ร้อยละ 84 และปริมาณคราบจุลินทรีย์อยู่ในระดับแย่
ร้อยละ 50
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ดา้ นทันตสุขภาพอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 100
มีระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนในระดับสูง ร้อยละ 98 มีระดับการรับรู้ความรุนแรงของ
โรคฟันผุ ในเด็กก่อนวัยเรียนในระดับสูง ร้อยละ 94 มีระดับการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
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เจ้าหน้าที่ในระดับสูง ร้อยละ 100 มีระดับการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนในระดับสูง ร้อย
ละ 70 มีระดับการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลทันตสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในระดับสูง ร้อยละ 86 มี
ทักษะการแปรงฟัน อยู่ในระดับสูงมากที่สุด ร้อยละ 98 และปริมาณคราบจุลนิ ทรีย์อยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 52
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ด้านทันตสุขภาพ การรับรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุในเด็กก่อน
วัยเรียน ทักษะการแปรงฟัน และปริมาณคราบจุลินทรีย์ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
ความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value <
0.01 ) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ การรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ
ตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคฟันผุ และการรับรู้ความสามารถตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่างในการดูแลทันตสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรีย นก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.01, < 0.01, < 0.01, < 0.01, < 0.01 ตามล้าดับ) ทักษะการแปรงฟัน
ของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value <
0.01) ปริมาณ คราบจุลนิ ทรีย์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(p-value < 0.01) ดังรายละเอียดตามตาราง 1
ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้ การรับรู้ ทักษะการแปรงฟัน และปริมาณคราบจุลินทรีย์
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
รายการ
ความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ความรู้หลัง–ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ
การรับรู้โอกาสเสี่ยงหลัง–ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
การรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ
การรับรู้ความรุนแรงหลัง–ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัตติ ามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
การรับรู้ประโยชน์หลัง–ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคฟันผุ
การรับรู้อุปสรรคหลัง–ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม

Mean rank

Z

p-value

23.00

-5.85

< 0.01

25.00

-6.09

< 0.01

25.50

-6.16

< 0.01

24.50

-6.03

< 0.01

25.50

-6.16

< 0.01

การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคฟันผุ
การรับรู้อุปสรรคหลัง–ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
25.50
-6.16
การรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ปกครองในการดูแลทันตสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
การรับรู้ความสามารถหลัง–ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
24.00
-5.97
ทักษะการแปรงฟันของกลุ่มตัวอย่าง
ทักษะการแปรงฟันหลัง–ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
25.50
-6.19
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเด็ก
ปริมาณคราบจุลินทรีย์หลัง–ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
20.50
-5.89
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วิจารณ์และสรุปผล
ความรู้ด้านทันตสุขภาพ จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.01) ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มมากขึน
อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมการอบรมเรื่องโรคฟันผุและการป้องกันการเกิดโรคฟันผุใน
เด็ก จากการน้าเสนอภาพนิ่งและวีดโี อสาเหตุการเกิดโรคฟันผุ แนวทางการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ และได้ร่วมระดม
สมอง วิเคราะห์หาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของณิชนันทน์ แสงอรุณ (2554) ศึกษา
เรื่องผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมในการ
ส่งเสริมพฤติกรรม การป้องกันโรคฟันผุของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ จังหวัดชัยภูมิ
พบว่า กลุ่ ม ทดลอง มีค่ า เฉลี่ ย คะแนนด้ า นความรู้ เรื่ อ งโรคฟั น ผุ แ ละการป้ อ งกั น การเกิ ด โรคฟั น ผุ สู ง กว่ า กลุ่ ม
เปรียบเทียบและเพิ่มขึนหลังจากได้รับโปรแกรมสุขศึกษา อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของลือจรรยา สมสวย (2554) ศึกษาเรื่องโปรแกรมทันตสุขศึกษาส้าหรับผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒ นาเด็ กเล็ก อ้ าเภอโพนทอง จัง หวั ดร้อ ยเอ็ด พบว่า หลั งการทดลอง ผู้ ปกครองเด็ก กลุ่ มทดลองที่ไ ด้รับ
โปรแกรมทันตสุขศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p < 0.001)
การรับรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟัน
ผุ การรับรู้ความรุนแรงของโรคฟันผุ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ การรับรู้อุปสรรค
ในการป้องกันโรคฟันผุ และการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลทันตสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.01, < 0.01, < 0.01, <
0.01, และ < 0.01 ตามล้าดับ) ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุเพิ่มมากขึนทุกด้าน
อาจเนื่องมาจาก ได้เรียนรู้ผ่านตัวแบบที่เคยมีบุตรทุ กข์ทรมานจากการเป็นโรคฟันผุ การน้าเสนอภาพนิ่งผลเสียของ
การเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนต่าง ๆ เช่น ผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของเด็ก ผลต่อระดับสติปัญญา
ท้าให้ความสามารถในการเรียนรู้น้อยกว่าปกติ ผลต่อกระดูกขากรรไกรของเด็ก ส่งผลให้การออกเสียงพูดพยัญชนะ
บางตัวเพียนไป ท้าให้เด็กถูกล้อเลียนจากเพื่อนฝูง และได้ร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์หาทางป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตติ ัวร่วมกับการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัตจิ ริงเกี่ยวกับทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี และ
มีการออกติดตามเยี่ยมบ้าน ให้ก้าลังใจ คอยกระตุ้นเตือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ การ
อธิบายการป้องกันโรคของบุคคล โดยให้ความส้าคัญกับปัจจัยภายใน และมีแนวคิดหลักว่าการรับรู้หรือความเชื่อด้าน
สุขภาพของบุคคลเป็นปัจจัยส้าคัญในการกระตุ้นหรือจูงใจให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ทั งนีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัตจิ ะมากหรือน้อยขึนอยู่กับการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรคและการรับรู้ ความสามารถของตนเองของการกระท้า ในขณะปัจจั ยกระตุ้นการปฏิบัติ การสร้า งความ
ตระหนักจะเป็นสิ่งเน้นย้าให้บุคคลปฏิบัติพฤติก รรมส่งเสริมสุขภาพได้ดีย่ิงขึน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของณิช
นันทน์ แสงอรุณ (2554) ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรม สุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรง
สนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านธาตุ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนและค่าเฉลี่ยความแตกต่างของคะแนน ด้านการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน การรับรู้ ความรุนแรงของการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน
การปฏิบัติในการดู แลสุ ขภาพฟันทั งในการแปรงฟัน ให้บุตรอย่างสม่้าเสมอและถูกวิธี การตรวจฟั นให้ บุตรอย่า ง
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สม่้ าเสมอและถูก วิธี และการดู แ ลบุ ต รเกี่ย วกับการรับประทานอาหารเพื่อ ป้อ งกัน การเกิ ดโรคฟั น ผุสู งกว่ากลุ่ ม
เปรียบเทียบและเพิ่มขึน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของธิติพันธุ์ อวนมิ นทร์
(2555) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพในการดูแลอนามัย ช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของ
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีดอนชัย อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พบว่า กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนและความตังใจในการดูแลอนามัยช่องปากเด็กมากขึ น และมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ทักษะการแปรงฟันของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.01) ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีทักษะการแปรง
ฟันดีขึน โดยเฉพาะด้านการจัดท่าแปรงฟันและวิธีการแปรง อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้
ทังจากการรับชมวีดีโอ การสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีในเด็กแบบสครับเทคนิค (Scrub technique) และได้มีการฝึก
ทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้แก่ กลุ่มตัวอย่างทุกคน รวมกับการติดตามเยี่ยมบ้านให้ก้าลังใจและแจกสิ่งสนับสนุน
ได้แก่ แปรงสีฟันเด็ก ยาสีฟันเด็ก เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนการแปรงฟันให้เด็กด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ลือจรรยา สมสวย (2554) ศึกษาเรื่องโปรแกรมทันตสุขศึกษาส้าหรับผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ประยุกต์แนวคิด
การรั บรู้ ค วามสามารถของตนเองและการสื่อ สารสุ ข ภาพ ซึ่ งสามารถเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมทั น ตสุ ข ภาพของ
ผู้ปกครองในการดูแลทันตสุขภาพเด็ก ในเรื่องทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธีสูงขึนกว่าก่อนการทดลอง ส่งผลท้าให้
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ของเด็กก่อนวัยเรียนลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.001)
ปริมาณคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเด็ก จากผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.01) ผลการวิเคราะห์พบว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้
ความสามารถของตนเองและมีกิจกรรมฝึกทักษะการแปรงแบบลงมือปฏิบัตจิ ริงให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จากโปรแกรมทันต
สุขภาพที่สร้างขึน มีผลให้ปริมาณคราบจุลินทรีย์เปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของธิติพันธุ์ อวนมิ
นทร์ (2555) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพในการดูแลอนามัยช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
ของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีดอนชัย อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมี
ปริมาณคราบจุลินทรีย์น้องลงและน้อยกว่ากลุ่ มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
การศึกษาของธาราทิพย์ ก้อนทอง (2556) ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมประยุกต์การพัฒนาความสามารถในการดูแล
ช่องปากแบบใกล้ชิดต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กในปกครองของผู้ปกครองเด็กก่อนวัย
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะดอบ ต้าบลตะดอบ อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ภายหลังการทดลองเด็ก
ก่อนวัยเรียนกลุ่มทดลอง มีปริมาณคราบจุลินทรีย์น้อยกว่าก่อนการทดลองและน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ในการด้าเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคฟันผุในเด็กนัน ควรมีการส่งเสริมป้องกันโรคฟันผุในเด็กตังแต่ฟัน
เด็กยังไม่ขึน ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญ
ในการเลียงดูเด็กให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี ร่วมกับการแปรงฟันให้เด็กตังแต่ฟันน้านมซี่แรกขึน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนารูปแบบการด้าเนินงานในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็ก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคี
เครือข่าย แกนน้าในชุมชนที่จะช่วยขับเคลื่อนงานส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและป้องกันการเกิ ดโรคฟันผุในเด็ก
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าฉบับนี ส้าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่ง จากอาจารย์
ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ค้าปรึกษา แนะน้า และตรวจสอบรายละเอียด ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัยฉบับนีให้ส้าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึงในความกรุณาและเสียสละเวลาของท่าน
เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณ ทพญ.อัจฉรา จิตจง ทันตแพทย์ช้านาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาล
ร้ อ งกวาง ทพญ.ทิ ว าศั ย ธรรมสอน ทั น ตแพทย์ ช้า นาญการพิเ ศษ โรงพยาบาลร้ อ งกวาง คุ ณ กั ล ยาณี อั ฐ วงศ์
นักวิชาการสาธารณสุ ขช้านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต้าบลแม่ยางตาล ผู้เชี่ย วชาญที่กรุ ณาให้ ความ
อนุเคราะห์ สละเวลาช่วยตรวจสอบเครื่องมือ และให้ค้าแนะน้าในการจัดท้าเครื่องมือในการวิจัย
ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ยางฮ่อ ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางเปี้ยว
ตลอดจนผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ที่ให้ความร่วมมือในการด้าเนินการศึกษาวิจัย และอ้านวยความสะดวกอย่างดีย่ิง
ตลอดการศึกษาวิจัยครังนี
ขอขอบพระคุณ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลแม่ยางเปี้ยวและคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พี่ ๆ
น้อง ๆ ทันตบุคลากรทุกท่าน ที่กรุณาช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลและให้การสนับสนุนทุก ๆ ด้านในการด้าเนินงาน
ศึกษาวิจัย ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ บิดา มารดา ตลอดจนทุกท่านที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้กล่ าวนาม ณ ที่นี
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนีด้วย
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อความคาดหวังในการดูแลตนเอง และระดับความ
รุนแรงโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
Effects of the enhancement program to self-care and the severity of
hypertension among older adults with hypertension in DongMahawan Health
Promoting Hospital, Wiang Chiang Rung District, Chiangrai Province
วิลาวัลย์ สุรยิ ะ1* และ ทวีวรรณ ศรีสุขค้า2
Wilawan Suriya1* and Taweewun Srisookkum2
บทคัดย่อ
การศึกษานีเป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi-experiment research) แบบอนุกรมเวลากลุ่มเดียว (One-Group
Time Series Design) วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังในการดูแลตนเองและระดับความรุนแรง โรค
ความดันโลหิตสูงก่อนและหลังใช้โปรแกรม 4 และ 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับ
ความรุนแรงน้อยถึงระดับความรุนแรงมาก จ้านวน 30 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงมหาวัน อ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้าเนินการเก็บข้อมูล มีนาคม–เมษายน 2560 เครื่องมือที่ใช้ โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อ
ความคาดหวัง ในการดูแลตนเอง และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพด้านดูแลสุขภาพ ซึ่งผ่านการทดสอบความตรง
ของเนือหา จากผู้เชี่ยวชาญและทดสอบค่าระดับความเชื่อมั่น (0.87) สถิตทิ ี่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนาและสถิตวิ เิ คราะห์
Wilcoxon signed rank test
ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในการดูแลตนเองโรคความดันโลหิต สูง
ก่อนการทดลองเท่ากับ 77.27 หลังการทดลอง 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึนเป็น 111.27 และ 115.40
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 2) ความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูงก่อนการทดลองระดับความรุนแรง
ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับมาก/ปานกลาง/น้อย (≤ 160/100, 140/90-159/99, ≤ 139/89 mmHg) เท่ากับร้อยละ 26.70,
30.00 และ 43.30 ตามล้าดับ หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ความรุนแรงส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นระดับน้อย ≤
139/89 mmHg เท่ากับร้อยละ 83.30 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
จากโปรแกรมส่ง เสริม สุข ภาพน้า ร่อ งครังนีจะเห็น การเปลี่ย นแปลงซึ่ งน้ าไปใช้ประโยชน์ไ ด้อ ย่า งชัดเจน
อย่างไรก็ตามควรจะมีการศึกษาโดยขยายผลและปรับรูปแบบการศึกษาโดยมีกลุ่มควบคุม เพื่อดูความเชื่อมั่นก่อนจะ
น้าไปขยายผลในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงอย่างกว้างขวางต่อไป
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คาสาคัญ: กลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ความคาดหวัง ระดับความรุนแรง

Abstract
This quasi-experiment research with one group time series design aimed at comparing mean scores of
self-care and severity of hypertension during before and after pilot program by 4 weeks and 8 weeks. The
samples were 30 of older adults with hypertension at Dong Mahawan Health Promoting Hospital, Wiang Chiang
Rung District, Chiangrai Province. The data were collected two months during March to April, 2017. The
instruments were the program of health promoting on self-care behaviors and the questionnaires about health
behaviors were reliability teste (0.87). Data analyses was using descriptive and analytic statistics -Wilcoxon
signed rank test.
The results revealed as follows: 1) the mean score of expectation of samples before intervention were
77.27 and after intervention at 4 weeks and 8 weeks were increasing to 111.27and, 115.40 with significant
different at p-value 0.001, 2) the severity levels before intervention were high, middle and low (≤160/100,
140/90-159/99, ≤139/89 mmHg) at 26.7, 30.0 and 43.3 percent, consecutively. The great change after
intervention at 8 week was found that the most of the samples (83.3%) blood pressure were lower severity
level significantly at p-value < 0.001
From this pilot study program, high efficacy was shown regarding lowering hypertensive severity levels.
However, further research should be conducted more samples, more places with control groups to determine the
consistency and reliability before generalization.
Keywords: older adults pilot with hypertension, self-expectation, severity

บทนา
โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญของทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุพบว่า
ทั่วโลกมีจ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงถึง 970 ล้านคน โดยองค์การอนามัยโลกคาดว่าในปี พ.ศ. 2568 จะมีผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึนเป็น 1,560 ล้านคน (World Health Organization, 2012) ส้าหรับประเทศไทยพบว่า มีอัตรา
ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึนจาก 1,025.44 เป็น 1,894.46 รายต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2550-2558 ซึ่งถือว่า
มีอัตราการป่วยเพิ่มขึน (ส้านักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ความชุกของโรคความดัน
โลหิตสูงเพิ่มขึนเมื่ออายุมากขึน ผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 48.10 โดยกลุ่มที่รักษาแต่ควบคุม
ความดันโลหิต ให้อยูใ่ นเกณฑ์น้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ไม่ได้ถงึ ร้อยละ 24.03 ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ที่มีพฤติกรรม การดูแลตนเองไม่ถูกต้อง และไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ จะมี
ผลกระทบต่อด้านร่างกายจิตใจสังคมและเศรษฐกิจ ตามมาท้าให้สูญเสียปีสุขภาวะจากการพิการปีละ 600,000 คน
(ร้อยละ 6 ของ DALYs) เสียชีวิตประมาณปีละ 70,000 ราย (ร้อยละ 18) เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม (ส้านัก
งานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2558)
จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญของโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง ได้แก่ โรคความ
ดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาส้าคัญทางสาธารณสุขและมีแนวโน้มเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง ทังยังเป็นสาเหตุ
การป่วยและการตายที่ส้าคัญ เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการ เช่น การบริโภคอาหารที่มีสัดส่วน ไม่เหมาะสม ขาด
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การออกก้าลังกาย มีความเครียดการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา จากรายงานประจ้าปีของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ปี 2558 พบว่า อัตราตายต่อแสนประชากรด้วยโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ 19.68 และการคัดกรองประชาชนอายุ 15
ปีขึนไป ในพืนที่จังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยขึนทะเบียนรักษาด้วยโรคความดันโลหิตสูง จ้านวน 97,864 คนอัตราป่วยต่อ
แสนประชากรเท่ากับ 8,028.96 จะเห็นว่าทังกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเพิ่มขึ นทุกปีจึงจ้าเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตของประชาชน ลดผู้ป่วยรายใหม่ ลดภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิต
โดยเน้น การคั ด กรองประชาชนการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพตามหลั ก 3 อ 2 ส และการจั ด กระบวนการปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ ตรวจภาวะแทรกซ้อนและบริการดูแลรักษาเชื่อมโยงระหว่าง รพสต. รพช. รพศ. (ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายปี, 2558)
อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มี 3 ต้าบล 43 หมู่บ้าน ประชากรทังหมด 27,688 คน 5,260 หลังคา
เรือน และมีสถานบริการสาธารณสุขประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง หน่วยบริการสาธารณสุขจ้านวน 6 แห่ง
(ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง, 2558) เป็นอ้าเภอหนึ่งที่มีปัญหาสาธารณสุขด้วยโรคไม่ติดต่อเรือรัง และมี
แนวโน้มเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง เช่น อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2556-2558 ภาพรวมจังหวัดเชียงราย
คิดเป็น 178.65, 189.83, 128.21 ต่อแสนประชากร อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง 236.97, 210.64, 105.32 อยู่ในอันดับ 3 ของ
จังหวัดเชียงราย และจากรายงานการด้าเนินงานสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปี 2558 ของส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ พบว่า อ้าเภอเวียงเชียงรุ้งมีผู้ป่วยโรคเรือรัง คิดเป็นความชุกของโรค 18.76
แยกเป็นภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 12.39 เบาหวาน ร้อยละ 3.95 ซึ่งเป็นปัญหาในระดับอ้าเภอและพืนที่ ต้าบล
บ้านดงมหาวัน เป็นพืนทีท่ ี่มีประชากรหลายถิ่นที่อพยพมาอยูร่ ่วมกัน มีวถิ ีการด้ารงชีวิตที่แตกต่างกัน จากรายงานสรุป
ข้อมูลประจ้าปีของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง พบว่า ต้าบลดงมหาวัน มีจ้านวนผู้ป่วยโรคเรือรังสูงสุดในจ้านวน ของ
ผู้ป่วยโรคเรือรังของอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงจากผู้สูงอายุ 771 คน รพสต.บ้านดงมหาวัน
มีถึง 236 คน (องค์การบริการส่วนต้าบลดงมหาวัน, 2559)
ส้าหรับการศึกษาในครังนี เป็นการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อความคาดหวังในการดูแลตนเอง
และระดับความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูง จึงประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองของแบนดูรา ประกอบกับ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถ
ของตนเองพบว่า มีผลการศึกษาที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองในการจัดโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพส่ งผลต่อพฤติก รรมสุขภาพในด้ านต่าง ๆ จากการเก็บข้ อมูล เบืองต้นในพืนที่ อ้าเภอเวียงเชีย งรุ้ง ปี 2558
(ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง, 2558) พบว่า ผู้สูงอายุทังชายและหญิง มีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม
ในด้านพฤติกรรมการออกก้าลังกาย การบริโภคอาหาร การจัดการความเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
ส้าหรับการสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นส่วนน้อยและพบเฉพาะเพศชาย
การศึกษาในครังนีจึงได้ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพใน 3 ด้าน ที่พบทังเพศชายและหญิง ได้แก่ การออกก้าลังกาย การ
บริโภคอาหาร การจัดการความเครียด ผู้ศึกษาจึงได้สนใจศึกษาในเรื่องผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อความ
คาดหวังในการดูแลตนเองและระดับความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้
ทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซึ่งพัฒนามาจากการทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ให้ความส้าคัญกับการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท้าและผลการกระท้า ซึ่งเมื่อบุคคลได้รับความรู้จะเกิดการรับรู้ และความคาดหวัง อัน
จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัตพิ ฤติกรรมสุขภาพในทางที่ถูกต้องต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อความคาดหวังในการดูแลตนเองและระดับความรุนแรง โรค
ความดันโลหิตสูง กลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านดงมหาวัน อ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อเปรียบเทียบ คะแนนความคาดหวังในการดูแลตนเอง ของกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงก่อนการ
ใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ และหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์
2. เพื่อเปรียบเทียบ ระดับความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงก่อนการ
ใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ และหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
1. การพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพ (กิจกรรมครั้งที่ 1)
การบรรยายให้ ค วามรู้ การถามตอบเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
และการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพใน 3 ด้าน ได้แก่ อาหารออกก้าลังกาย
การจัดการความเครียด
2. การพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (กิจกรรมครั้งที่ 2-3)
ให้ความรู้เรื่องอาหารส้าหรับโรคความดันโลหิตสูง หลักการจัดอาหาร
ที่ ค วรบริ โ ภคและอาหารที่ ค วรงด ตั ว อย่า งรายการอาหาร สมุ ด คู่ มื อ
อาหารส้ า หรั บ ผู้ เ ป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง สาธิ ต การออกก้ า ลั ง กาย
เดิ น เร็ ว และให้ อ อกก้ า ลั ง กายเดิ น เร็ ว เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ
ประสบการณ์ ต รง สาธิ ต การฝึ ก ผ่ อ นคลายความเครี ย ดให้ แ ก่
กลุ่มตัวอย่าง โดยการฝึกการหายใจและท้าสมาธิเบืองต้น
3. การพัฒนาความคาดหวังในผลของการกระทา (กิจกรรมครั้งที่ 4)
ใช้ ก ารอภิ ป รายกลุ่ ม ผลดี แ ละผลเสี ย ของการปฏิ บั ติ / ไม่ ป ฏิ บั ติ
พฤติกรรมสุขภาพและเล่าประสบการณ์และผลที่คาดหวัง
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครังนี คือ ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลบ้านดงมหาวัน อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จ้านวน 236 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครังนี คือ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต้ า บลบ้ า นดงมหาวั น อ้ า เภอเวี ย งเชีย งรุ้ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย ใช้วิธี สุ่ ม อย่า งง่ า ย (Simple random
sampling) โดยการจั บฉลาก ค้ านวณกลุ่ มตั วอย่างโดยใช้สู ตรค้า นวณโดย Power analysis (Cohen, 1988) โดย
ก้าหนดค่า effect size = 0.70 ก้าหนดค่า = 0.05, power (1- ) = 0.80 ได้ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงเข้าร่วม
โครงการจ้านวน 26 คน จึงเพิ่มจ้านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดแทนจ้านวนทีจ่ ะสูญหาย ดังนันก้าหนดตัวอย่าง 30 คน
เครื่องมือที่ใช้การศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนี ประกอบด้วย โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อความคาดหวังในการดูแลตนเอง
และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพด้านดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได้
ส่วนที่ 2 ความคาดหวังในการดูแลตนเอง ในกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดยข้อความ/ข้อค้า ถามจะ
ครอบคลุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง การออกก้าลังกาย การจัดการความเครียดประกอบด้วยข้อความ/
ข้อค้าถามที่มลี ักษณะการวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด เป็นข้อความ/ข้อค้าถามเชิงบวกและเชิงลบ จ้านวน 25 ข้อ
ส่วนที่ 3 ระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ เกณฑ์
การพิจารณาระดับความรุนแรงของโรคด้วยปิงปองจราจร 7 สี (วิชัย เทียนถาวร, 2556)
1. กลุ่มปกติ: สีขาวต้องไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ (NO New Case) โดยเน้นการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันไม่ให้เป็น
กลุ่มเสี่ยง (สีเขียวอ่อน) และกลุ่มป่วยระดับ 1 (สีเหลือง)
2. กลุ่มเสี่ยง: สีเขียวอ่อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นการสร้างสุขภาพด้วย “3อ.3ลด” เพื่อให้เป็นกลุ่มปกติ
(สีขาว) และไม่ให้เป็นกลุ่มป่วย (สีเหลือง สีส้ม สีแดง)
3. กลุ่มป่วย: สีเขียวเข้ม สีเหลือง สีส้มและสีแดง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เฝ้าระวังและลดระดับความรุนแรง
ของโรคจากสี แดง ให้ เป็น สีส้ม สีเหลือ ง และเขียวเข้ม ตามล้าดั บ เพื่อไม่ให้ เกิด โรคแทรกซ้อ นด้ว ยกระบวนการ
“สอบสวนโรค”
4. กลุ่มป่วยรุนแรงมีโรคแทรกซ้อน: (สีด้า) ได้แก่ โรคกล้ามเนือ หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง อัมพาต
ไตวาย ตาบอด เนือตาย ปลายนิวมือ นิวเท้า (Gangrene) ต้องดูแลใกล้ชิด เพื่อให้อายุยืนนานที่สุด ด้วยการกินยาให้
ครบ ตามแพทย์สั่ ง ร่วมกับการสร้า งสุข ภาพ 3อ. และเฝ้า ระวั งการเกิดซ้ า โดยใช้ก ระบวนงานสุขศึกษา ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามรายกลุ่ม รายบุคคล ตามความเหมาะสม และการกินยาของผู้ป่วยที่ถูกต้องตาม
แพทย์สั่ง
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ตาราง 1 แสดงการใช้ สี บอกระดับอาการป่วย
สี
(สีเขียวเข้ม)
(สีเหลือง)
(สีส้ม)
(สีแดง)
(สีด้า)

โรคระดับความดันโลหิต
≤ 139/89 mmHg
140/90- 159/99 mmHg
≥160/100 mmHg
≥180/110 mmHg
โรคหัวใจ/หลอดเลือด สมอง /ไต /ตา/ เท้า

ระดับความรุนแรง
กลุ่มป่วยระดับรุนแรงน้อย
กลุ่มป่วยระดับรุนแรงปานกลาง
กลุ่มป่วยระดับรุนแรงมาก
กลุ่มป่วยระดับรุนแรงมากที่สุด
กลุ่มป่วยมีภาวะแทรกซ้อน

ระดับสีในกลุ่มนีสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ ขึนกับความสามารถในการควบคุมโรค ถ้าควบคุมโรคได้ดี
ระดับความรุนแรงจะลดลงอยู่ที่สเี ขียวเข้ม แต่ถ้าป่วยแล้วระดับความดันโลหิตสูง 140/90mmHg ขึนไป ระดับสีจะเป็น
สีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง ยิ่งความรุนแรงเพิ่ม จะเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนมากขึนเรื่อย ๆ (สีด้า)
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎีเอกสารต้าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการก้าหนดขอบเขต และ
โครงสร้างของเนือหาในการสร้างข้อค้าถามส้าหรับแบบสอบถาม
2. หาความตรง (Validity) โดยการน้าแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรงของเนือหา (Content Validity) และ
น้าเครื่องมือเสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ้านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องความครอบคลุมเนือหา ให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษา ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้เพื่อน้าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม
3. น้าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) โดยน้าไปทดลองใช้ กับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลดงมหาวัน อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่ งเป็นพืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
จ้ า นวน 30 คน จากนั นน้ า มาหาความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha
Coefficients) มีระดับความเชื่อมั่น ค่า Alpha = 0.8723
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด้าเนินการเป็นขันตอนดังนี
1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานศึกษาเรื่อง โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อความคาดหวังในการดูแลตนเอง
และระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย
2. ขออนุมัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. ขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บรวมรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา
4. ส่งหนังสือชีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ที่
ต้องการศึกษาและกลุ่มทดลองใช้ (Try out) แบบสอบถามผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลดงมหาวัน อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จ้านวน 30
คน
ด้าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อความคาดหวังในการดูแลตนเอง
และระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ระยะเวลาโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครังและระยะติดตามอีก 8 สัปดาห์ ดังนี
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1. การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ (กิจกรรมครังที่ 1) การบรรยายให้ความรู้ การถามตอบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพใน 3 ด้าน ได้แก่ อาหาร ออกก้าลังกาย การจัดการ
ความเครียด ใช้เวลา 1 วัน 3 ชั่วโมง
2. การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง ใช้เวลาครังละ 1 วัน 3 ชั่วโมง (กิจกรรมครังที่ 2-3) โดยการ
ให้ความรู้เรื่องอาหารส้าหรับโรคความดันโลหิตสูง หลักการจัดอาหารที่ควรบริโภคและอาหารที่ควรงด ตัวอย่าง
รายการอาหาร สมุดคูม่ อื อาหาร ส้าหรับผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง สาธิตการออกก้าลังกายเดินเร็ว และให้ออกก้าลัง
กายเดินเร็ว เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้รับประสบการณ์ตรง สาธิตการฝึกผ่อนคลายความเครียดให้แก่กลุ่มตัวอย่าง โดย
การฝึกการหายใจและท้าสมาธิเบืองต้น
3. การพัฒนาความคาดหวังในผลของการกระท้า ใช้เวลา 1 วัน 3 ชั่วโมง (กิจกรรมครังที่ 4) ใช้การอภิปราย
กลุ่ ม ผลดี แ ละผลเสี ยของการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติพ ฤติก รรมสุ ขภาพ และเล่า ประสบการณ์ และผลที่ คาดหวั ง ส่ ว น
แบบสอบถามความคาดหวังในการดูแลตนเองกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจะด้าเนินการ ครังที่ 1 วัดก่อนการใช้
โปรแกรม ส่งเสริมสุขภาพ วัดครังที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ครังที่ 3 สัปดาห์ที่ 8 และหลังเสร็จสินโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
4. ผู้ศึกษาน้าแบบสอบถามความคาดหวังในการดูแลตนเอง ในกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และระดับ
ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง ที่จัดเก็บได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล
5. ท้าการลงรหัสและจัดระบบข้อมูลในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. น้าผลการศึกษามาวิเคราะห์หาเปรียบเทียบ และรายงานผลการศึกษาต่อไป
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ดังนี
1. วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบน-มาตรฐาน
2. วิเคราะห์โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ค่าสูงสุดและค่าต่้าสุด Wilcoxon Signed Rank test เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความคาดหวังในการดูแลสุขภาพตนเอง ก่อนการด้าเนินการศึกษา หลังจากการด้าเนินการศึกษา 4 สัปดาห์ และหลัง
8 สัปดาห์ ตามล้าดับ
3. วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank test วิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดับความรุนแรงของโรคความ
ดันโลหิตสูง ก่อนการด้าเนินการศึกษา หลังจากการด้าเนินการศึกษา 4 สัปดาห์ และหลัง 8 สัปดาห์ ตามล้าดับ

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.70 มีอายุ ระหว่าง 60-59 ปี ร้อยละ
56.70สถานภาพสมรส สมรสแล้ว ร้อยละ 88.60 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ร้อยละ 90.00 บ้านที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง ร้อยละ 93.30 จ้านวนสมาชิกในครอบครัว 5-8 คน ร้อยละ 73.40 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 ร้อย
ละ 70.00
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ความคาดหวังในการดูแลตนเอง ในกลุ่มผูส้ ูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ตาราง 2 แสดงจานวนร้อยละระดับความคาดหวัง ในการดูแ ลตนเองกลุ่มผู้ สูงอายุโ รคความดั นโลหิตสู ง
ภาพรวม ประกอบด้วย อาหาร ออกกาลังกาย การจัดการความเครียด (N = 30)
ระดับความ
คาดหวัง
ต่้า
ปานกลาง
ระดับสูง

ก่อน
จานวน
0
30
0

ร้อยละ
0.00
100.00
0.00

หลัง 4 สัปดาห์
จานวน
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
30
100.00

หลัง 8 สัปดาห์
จานวน
ร้อยละ
0
0.00
0
0.00
30
100.00

จากตาราง 2 ก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวัง ระดับปานกลาง ร้อยละ 100.00 หลังการ
ทดลอง 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวังระดับสูง ร้อยละ 100.00
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังเฉลี่ยภาพรวม ก่อนการทดลอง หลัง 4 สัปดาห์ 8
สัปดาห์(N = 30)
การทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลัง 4 สัปดาห์
8 สัปดาห์

S.D.
6.63
4.78
4.64

77.27
111.27
115.40

Z

p-value

-4.786
-4.785

0.000
0.000

จากตาราง 3 ก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 77.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.63
หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 111.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.78 และหลัง 8 สัปดาห์ มี
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 115.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.64 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ความ
คาดหวังในการดูแลสุขภาพตนเองหลัง 4 สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ P-value = 0.000
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาพรวม หลังใช้โปรแกรม 8 สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่าง อย่างมีนัยส้าคัญ ทาง
สถิติ P-value = 0.000
การเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง ของกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ตาราง 4 แสดงจานวนร้อยละ ระดับความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลองใช้
โปรแกรม หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ (N = 30)
ระดับความรุนแรง
≤ 139/89 mmHg (สีเขียวเข้ม)
น้อย
140/90-159/99mmHg (สีเหลือง)
ปานกลาง
≥ 160/100 mmHg (สีส้ม)
มาก

ก่อน
จานวน ร้อยละ
13
43.30

หลัง 4 สัปดาห์
จานวน
ร้อยละ
9
30.00

หลัง 8 สัปดาห์
จานวน
ร้อยละ
25
83.30

9

30.00

21

70.00

2

6.70

8

26.70

0

0.00

3

10.00
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จากตาราง 4 ก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรุนแรงน้อย ≤ 139/89 mmHg (สีเขียวเข้ม) มาก
ที่สุด จ้านวน 13 คน ร้อยละ 43.30 หลัง 4 สัปดาห์ มีระดับความรุนแรง ปานกลางมากที่สุด 140/90-159/99 mmHg
(สีเหลือง) จ้านวน 21 คน ร้อยละ 70.00 หลัง 8 สัปดาห์ มีระดับความรุนแรงน้อย ≤ 139/89 mmHg (สีเขียวเข้ม) มาก
ที่สุด จ้านวน 25 คน ร้อยละ 83.30
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองใช้
โปรแกรม หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ (N = 30)
ระยะการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลัง 4 สัปดาห์
8 สัปดาห์

3.83
3.33
3.26

S.D.
0.83
0.47
0.64

Z

p-value

-2.559
-2.665

0.010*
0.008**

หมายเหตุ: * P-value < 0.05, ** P-value < 0.00
จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีระดับความรุนแรงเฉลี่ ย เท่ากับ 3.83 ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.83 หลัง 4 สัปดาห์ มีระดับความรุนแรงเฉลี่ย เท่ากับ 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.47 และ 8 สัปดาห์ มีระดับความรุนแรงเฉลี่ย เท่ากับ 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 เมื่อน้ามา
เปรีย บเทีย บระดับความรุ นแรงของโรความดั นโลหิ ตสูง ของกลุ่มผู้สู งอายุ ก่อ นเข้ าร่วมโปรแกรมและหลังการใส่
โปรแกรม 4 สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ P-value = 0.010 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์
ทางสถิตกิ ่อนและหลังใช้โปรแกรม 8 สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ P-value = 0.008

วิจารณ์และสรุปผล
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังการดูแลตนเองโรคความดันโลหิตสูงหลังการทดลอง 4
สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ซึ่งผลการศึกษาครังนีเป็นไปตาม
สมมุติฐาน ภายหลังการทดลอง ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสู งที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนนค่าเฉลี่ย
ความคาดหวังความสามารถในการดูแลตนเองแตกต่างกัน สอดคล้องการศึกษาอื่น ๆ ที่ใช้ทฤษฎีของแบนดูราในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ขวัญใจ อ้านาจสัตย์ซื่อ (2555) ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value <
0.001) และจากการศึกษาของไพโรจน์ มะกล่้าด้า (2558) ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรม พบว่า กลุ่ม
ทดลอง มีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ (p-value < 0.05) และการศึกษาอัมมร บุญช่วย (2558) ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส้าหรับ
ผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลไทรทอง อ้าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี พบว่า ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
มีความคาดหวัง ในผลของการปฏิบัตติ นและมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ (p-value < 0.05) ดังนันจึงเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริม
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สุขภาพส้าหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การน้าเสนอข้อมูลประกอบสื่อ
ส้าเร็จรูป เรื่องความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง เกี่ยวกับสาเหตุอาการ ภาวะแทรกซ้อน การรักษาและการดูแล
สุขภาพ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีการน้าเสนอตัวแบบผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีสุขภาพไม่ดี ร่างกาย
อ่อนแอ มีภาวะแทรกซ้อน การอภิปรายกลุ่มเน้น เรื่องความสามารถในการดูแลตนเอง สาธิตการเลือกอาหาร เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง เสนอแนะการเปรียบเทียบน้าหนักตัว บรรยายและการฝึก
ปฏิบัติ โดยการออกก้าลังกายที่เหมาะส้าหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง เช่น การบริหารร่างกาย เดินเร็ว และ
คลายเครียดด้วยตนเอง และทบทวน โดยการแจกแบบบันทึกกิจกรรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง เรื่องการ
ดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงให้กลับไปบันทึกและท้าต่อที่บ้านท้าให้ผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงการรับรู้
ความสามารถตนเองในทางที่ดขี นึ
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองใช้โปรแกรม
หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์ ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ซึ่งผลการศึกษาครังนี
เป็นไปตามสมมุติฐาน ภายหลังการทดลองผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสู งที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีระดับ
ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงแตกต่างกัน สอดคล้องกับ เบญจมาศ ถาดแสง (2554) ศึกษาผลของโปรแกรม
สนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง และค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่ มีโรคความดันโลหิต
สูงโดยการให้ความรู้ฝึกทักษะในการจัดการกับพฤติกรรมสุขภาพ ให้ผู้ป่วยได้ตังเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการ
จัดการ กับพฤติกรรมสุขภาพ มอบคู่มอื และแบบบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ ติดตาม เยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่มีปัญหา และ
ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ 1 ครังต่อสัปดาห์ พบว่า คะแนนพฤติกรรมการจั ดการตนเอง ของผู้สูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูงสูงกว่า ก่อนทดลอง อย่างมีนัย ส้าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ (p-value < 0.05) ค่าความดันโลหิตซิสโตลิคของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ต่้ากว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยส้าคัญ ทางสถิติ (p-value < 0.001) ค่าความดันโลหิตไดแอสโตลิคต่้ากว่าก่อนทดลองอย่างนัย ส้าคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05)และยังสอดคล้องกับ พิชญ์ทิภา วรรณทอง (2556) ศึกษาการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรือรังโดยใช้ปิงปองชีวิต 7 สี ผลการวิจัยหลังการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม สอบถามพฤติกรรมการดูแลตน
ผู้ป่วยของผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง ก่อนและหลังการฝึกอบรมการดูแลตนเองโดยใช้ปิงปองชีวิต 7 สี พบว่า มีการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง ในกลุ่มสีเขียวแก่ (กลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุมโรคได้ดีมาก) เพิ่มขึนร้อยละ 10.53 ดังนัน
จึงเป็นผลจากโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่มผู้สูงอายุทีพ่ ัฒนาความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ (กิจกรรมครังที่ 1)
การบรรยายให้ความรู้ การถามตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพใน 3 ด้าน ได้แก่
อาหาร ออกก้าลังกาย การจัดการความเครียด การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง (กิจกรรมครังที่ 2-3)
เข้าสูก่ ิจกรรมโดยการให้ความรู้เรื่องอาหารส้าหรับ โรคความดันโลหิตสูง หลักการจัดอาหารที่ควรบริโภคและควรงด
ตัวอย่างรายการอาหาร สมุดคู่มืออาหาร ส้าหรับผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง สาธิตการออกก้าลังกาย และให้ออก
ก้าลังกายเดินเร็ว เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้รับประสบการณ์ตรง สาธิตการฝึกผ่อนคลายความเครียดให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
โดยการฝึกการหายใจและท้าสมาธิเบืองต้น การพัฒนาความคาดหวังในผลของการกระท้า (กิจกรรมครังที่ 4) ใช้การ
อภิปรายกลุ่มผลดีและผลเสียของการปฏิบัต/ิ ไม่ปฏิบัตพิ ฤติกรรมสุขภาพและเล่าประสบการณ์และผลที่คาดหวัง
สรุปผลการศึกษา เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อความคาดหวังในการดูแลตนเอง และระดับ
ความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านดงมหาวัน
อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พบว่า คะแนนความคาดหวังในการดูแลตนเองโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึน อย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติ และระดับความรุนแรงโรคความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
ด้านนโยบาย
ผู้บริหารระดับสูง ควรมีมาตรการ หรือก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ใน
การใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดความดันโลหิตของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
ด้านปฏิบัติ
ควรส่งเสริมและประยุกต์โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ไปใช้ในพืนที่ที่มีประชากรคล้ายคลึ งกันในการลด และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อความคาดหวังในการดูแลตนเอง และระดับความรุนแรงโรคความดัน
โลหิตสูง กลุ่มผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง มีกลุ่มเปรียบเทียบ (2-group) โดยมีกลุม่ ควบคุม เพือ่ ดูความเชื่อมั่น ก่อน
จะน้าไปขยายผล ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงพืนที่ระดับอ้าเภอและจังหวัดต่อไปาพ

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตส้าเร็จ
ลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขค้า อาจารย์ที่ปรึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ วิพุธศิริ ที่ได้ให้
ค้าแนะน้าปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทังสนับสนุนให้ก้าลังใจจนการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ส้าเร็จสมบูรณ์ดว้ ยความเรียบร้อย ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
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ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ ของผู้ที่สูบบุหรี่ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าบง ตาบลเจริญเมือง อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
The effects of health education program for intention on smoking cessation
among smokers in area of Ban Pabong Tambon Health Promoting Hospital,
Charoen Muang Sub-District, Phan District, Chiang Rai Province
หทัยทิพย์ ราชคมน์1* และ ประจวบ แหลมหลัก2
Hathaitip Ratchakom1* Prachuab Lamluk2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครังนี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของโปรแกรมสุขศึกษาต่อความรู้ ความเชื่อ และความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ท่ีสูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง ต้าบลเจริญเมือง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท่สี ูบบุหรี่ในเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง ต้าบลเจริญเมือง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ้านวน 60 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่ม
ทดลองจะได้รับโปรแกรม สุขศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย กิจกรรมสุขศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับบุหรี่ กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น
ในการเลิกสูบบุหรี่ พร้อมทังการให้ก้าลังใจ ห่วงใย กระตุ้นเตือน แจกแผ่นพับให้ความรู้ต่าง ๆ ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา
ข้อมูลข่าวสาร และให้รางวัลเป็นเกียรติบัตร โดยวัดความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ และความตังใจในการ
เลิกสูบบุหรี่ วิเคราะห์ข้อมูลหาความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบความแตกต่างใช้
สถิติ Paired Sample T-Test และ Independent Sample T-Test โดยก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่
และความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คาสาคัญ: ความตังใจ เลิกสูบบุหรี่ ผู้ท่สี ูบบุหรี่
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Abstract
This quasi-experimental research aimed to study the effects of health education program for
knowledge, belief and intension on smoking cessation among smokers in area of Ban Pabong Tambon Health
Promoting Hospital, Charoen Muang Sub-District, Phan District, Chiang Rai Province. The sample was 60
smokers in area of Ban Pabong Tambon Health Promoting Hospital, Charoen Muang Sub-District, Phan District,
Chiang Rai Province. The sample was divided into 30 people of experimental group and 30 people of
comparison group. The selection of the sample used Simple random sampling. The experimental group received
the health education program which applied based on Health Belief Model and Social Support Concept for eight
weeks. The program was composed of learning activities about cigarettes and reassure for smoking cessation.
Together with encouragement consulting and giving certificate of smoking cessation. The instrument used to
collect data was a self-administered questionnaire. Statistical analysis was performed using frequency,
percentage, mean scores, standard deviation, Paired Sample T-Test and Independent Sample T-Test.
The results showed that, after the experiment, in the experimental group, the mean scores of
Knowledge of cigarettes, Belief of cigarettes and Intention to smoking cessation were found statistically
significant differences from before experiment and higher than the comparison group at the 0.05 level.
Keywords: intention, smoking cessation, smokers

บทนา
ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประสบกับปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว และ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ตอนนีสังคมไทยยังแก้ไม่ได้อีกมาก ซึ่งปัญหาที่หนักหน่วงเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่ง คือ การติด
บุห รี่ข องคนไทยที่ มีอั ตราการเพิ่มขึ นมากขึ นเรื่อ ย ๆ องค์ก ารอนามั ยโลกประมาณการว่า มีผู้เสีย ชีวิตจากโรคที่
เกี่ยวข้องกับบุหรี่ 1 คนทุก ๆ 6 วินาที หรือคิดเป็นราว 6 ล้านคนต่อปี และประมาณ 600,000 คน ที่เสียชีวิตจากบุหรี่
มือสอง ซึ่งตั วเลข การเสีย ชีวิต จากการสูบบุ หรี่ นี คาดว่าจะเพิ่ม ขึนเป็น ปีละ 8 ล้านคนภายในปี 2573 หากไม่มี
มาตรการใด ๆ ที่เข้มแข็งพอมาใช้ควบคุม สิ่งที่เรียกว่า การระบาดของยาสูบ จากการส้ารวจของส้านักงานสถิ ติ
แห่งชาติ สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทยปี 2557 (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) พบว่า ในจ้านวนประชากรที่มี
อายุตงแต่
ั 15 ปีขนไปทั
ึ
งสิน 54.8 ล้านคนเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 11.4 ล้านคน (ร้อยละ 20.7) โดยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ้า
10 ล้านคน (ร้อยละ 18.2) และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่นาน ๆ ครัง 1.4 ล้านคน (ร้อยละ 2.5) เมื่อพิจารณาอัตราการสูบบุหรี่
ตามกลุ่มวัยพบว่ากลุ่มวัยท้างาน (25-59 ปี) มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 23.5) รองลงมา คือ กลุ่มผู้สูงอายุ
(60 ปีขึนไป) และกลุ่มเยาวชน (15-24 ปี) (ร้อยละ 16.6 และ 14.7 ตามล้าดับ) อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิง 18.4 เท่า (ร้อยละ 40.5 และ 2.2 ตามล้าดับ) เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ปี 2557 กับปี 2556 พบว่า ทัง
เพศชายและหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึนผู้ชายเพิ่มจากร้อยละ 39.0 เป็น 40.5 ผู้หญิงเพิ่มเพียงเล็กน้อยจากร้อย
ละ 2.1 เป็น 2.2 สถานการณ์การสูบบุหรี่ของจังหวัดเชียงราย ข้อมูลจากโครงการวิจัยประเมิ นจังหวัดเชียงราย น่าน
และแม่ฮ่องสอน เพื่อมุ่งสู่จังหวัดปลอดบุหรี่ ในปี 2555 (สุวลัย เมืองเจริญ , 2555) พบว่า จ้านวนประชากรที่มีอายุ
ตังแต่ 15 ปีขนไป
ึ เป็นการสุ่มตัวอย่างจ้านวน 8,487 คน เพศชายสูบบุหรี่ร้อยละ 60.70 เพศหญิงร้อยละ 14.20 อายุ
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เมื่อเริ่มสูบครังแรก มากที่สุดอยูใ่ นช่วงอายุ 11–20 ปี ซึ่งสาเหตุที่ท้าให้เริ่มสูบบุหรี่ครังแรก เพราะความอยากรู้ อยาก
ลอง สูบเล่น ๆ ลดความเครียดความวิตกกังวลสูบเลียนแบบผู้อื่น เพื่อให้เพื่อนยอมรับ และเพื่อความโก้เก๋ เท่ห์
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขปฏิบัติงานประจ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง
ต้าบลเจริญเมือง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีเขตรับผิดชอบทังหมด 8 หมู่บ้าน มีประชากรอายุ 15 ปีขึนไป
จ้านวน 2,386 คน จากการส้ารวจผู้สูบบุหรี่ของปีงบประมาณ 2559 พบว่า ในพืนที่รับผิดชอบมีจ้านวนผู้สูบบุหรี่
ทังหมด 412 คน และมีผู้ป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งมีประวัตเิ คยสูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่มือสอง จ้านวน 16 ราย
จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นท้าให้ผู้วจิ ัยได้เล็งเห็นความส้าคัญที่จะท้าการศึกษาวิจัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และ
ความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลท้าให้เกิดความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็
ตามในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว จะต้องใช้โปรแกรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ซึ่ง Becker ได้สะท้อนว่า
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health belief Model) สามารถที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวได้ ดังนัน
ผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษาผลของโปรแกรมตามแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคม เพื่อลดการสูบบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และเพื่อน้ากิจกรรมนีมาประยุกต์ใช้
ในการท้างานด้านสาธารณสุข ในพืนที่เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อความรู้ ความเชื่อ และความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่
ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง ต้าบลเจริญเมือง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเชื่อ และความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ ก่อนการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบของผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง ต้าบลเจริญเมือง
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเชื่อ และความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองภายในกลุ่มทดลองของผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง ต้าบลเจริญ
เมือง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเชื่อ และความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองภายในกลุ่มเปรียบเทียบของผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง ต้าบล
เจริญเมือง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
4. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเชื่อ และความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ หลังการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบของผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง ต้าบลเจริญเมือง
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครังนีได้ก้าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ดังนี
ตัวแปรต้น
โปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่
1. ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การรับรู้
โอกาสเสี่ยงและการรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคที่เป็นผลมา
จากการสูบบุหรี่ การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคจากการ
ไม่สูบบุหรี่ การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการเลิกสูบบุหรี่
มีกิจกรรมสุขศึกษาจ้านวน 4 ครัง
2. การให้แรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ ให้ก้าลังใจ ห่วงใย
กระตุน้ เตือน แจกแผ่นพับให้ความรู้ต่าง ๆ ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา
ข้อมูลข่าวสาร และการให้รางวัลโดยมีการมอบเกียรติบัตร

ตัวแปรตาม

ความรู้ ความเชื่อ
และความตังใจ
ในการเลิกสูบบุหรี่

ภาพ 1 แผนภูมแิ สดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครังนี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ท้าการเก็บข้อมูลทังก่อนและหลังการทดลอง
X

กลุ่มทดลอง
O1
O2
กลุ่มเปรียบเทียบ O3
O4
O1O3 หมายถึง เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองทังกลุม่ การทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
O2O4 หมายถึง เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองทังกลุม่ การทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
X
หมายถึง กิจกรรมการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรง
สนับสนุนทางสังคมมีจ้านวน 4 ครัง ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย กิจกรรมสุขศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับบุหรี่
กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในการเลิกสูบบุหรี่ พร้อมทังการให้ก้าลังใจ ห่วงใย กระตุน้ เตือน แจกแผ่น
พับให้ความรู้ต่าง ๆ ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา ข้อมูลข่าวสาร และให้รางวัลโดยมีการมอบเกียรติบัตร
ประชากร คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง ต้าบลเจริญเมือง อ้าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ทังหมดจ้านวน 412 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ก้าลังสูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง ต้าบลเจริญเมือง
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ก้าหนดคุณสมบัติของการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusioncriteria) มี
ดังนี 1) เป็นผู้สูบบุหรี่ต่อเนื่องทุกวัน 2) เป็นผู้สบู บุหรี่ที่มีอายุ 20 ปีขึนไป 3) ไม่มปี ัญหาด้านการฟังและการพูด และ 4)
สมั ค รใจเข้ า ร่ ว ม การศึ ก ษาวิจั ย และสามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ จ นสิ นสุ ด การทดลอง เกณฑ์ ใ นการคั ด ออก
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(Exclusion criteria) มีดังนี 1) กลุ่มตัวอย่างขอถอนตัวหรือยุติการเข้าร่วมการศึกษา ด้วยเหตุผลส่วนตัว และ 2) กลุ่ม
ตัวอย่างย้ายที่อยูอ่ าศัยไม่สามารถติดต่อได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครังนี ได้ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเปิดตารางอ้านาจการทดสอบ (power analysis) ของโค
เฮน (Cohen, 1988) โดยก้าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 อ้านาจการทดสอบ (power) เท่ากับ 0.80 และหาขนาด
อิทธิพล ค่าความแตกต่าง (effect size) จากงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จากนันเปิดตารางอ้านาจการทดสอบ
ของโคเฮน (Cohen, 1988) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 26 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่าง
การทดลองผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 15 เป็นกลุ่มละ 30 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม รวมกันเท่ากับ 60 คน
และใช้วธิ ีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นลักษณะข้อค้าถามแบบเลือกตอบ เติมค้าลงในช่องว่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว โรคประจ้าตัว การเริ่มสูบบุหรี่ เหตุผลที่ท้าให้ท่านสูบบุหรี่ครังแรก
เป็นต้น มีจ้านวน 16 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่เป็นข้อค้าถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก มีจ้านวน 15 ข้อ มีค้าตอบที่ถูกต้อง
เพียงค้าตอบเดียว ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยมีช่วงคะแนน 0-15 คะแนน
ส่วนที่ 3 ความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่เป็นข้อค้าถามลักษณะสร้างตามแบบวัดของลิเคอร์ท (Likert’s scale) มี
จ้านวน 20 ข้อ ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก มีมาตรวัดระดับ (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ เป็นข้อค้าถามลักษณะสร้างตามแบบวัด ของลิเคอร์ท (Likert’s scale)
มีจ้านวน 10 ข้อ ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก มีมาตรวัดระดับ (Rating Scale) 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จ้านวน 5 ท่านในการตรวจสอบ ความ
ถูกต้องของเนือหา โปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อ
ความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ ผู้ทรงคุณวุฒไิ ด้ให้ค้าแนะน้าเพิ่มเติมและได้น้าไปปรับปรุงแก้ไข และพิจารณาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Congruence หรือ IOC) ของแบบสอบถาม โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.5
ขึนไป ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และ
ความตังใจ ในการเลิกสูบบุหรี่ ทุกข้อมีคา่ มากกว่า 0.5 ซึ่งแปลว่าใช้ได้ และน้าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ที่สูบบุหรี่ในหมู่บ้านอื่นในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง ต้าบลเจริญ
เมือง อ้ าเภอพาน จังหวัดเชีย งรายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จ้ านวน 30 คน แล้ วน้ามาค้านวณหาค่าความเที่ย ง
(Reliability) ซึ่งก้าหนดค่าที่ยอมรับได้ไว้ที่ 0.70 โดยความรู้เกี่ยวกับ บุหรี่ ใช้วิธีคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson,
KR-20) ผลการตรวจสอบเท่ากับ 0.74 ความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coeffcient) ของครอนบาช (Crobach) ด้วยการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ ผล
การตรวจสอบเท่ากับ 0.74 และ 0.92 ตามล้าดับ
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยน้าหนังสือจากคณะแพทยศาสตร์ ติดต่อกับสาธารณสุขอ้าเภอพานและประสานงานกับโรงพยาบาล
ส่งเสริม สุขภาพต้าบลบ้ านป่าบง ต้าบลเจริญเมือง อ้ าเภอพาน จังหวัดเชีย งราย เพื่อขอความร่ว มมือในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและท้ากิจกรรม ผู้วิจัยชีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการพิทักษ์สิทธิ์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เมื่อ
ได้รับความยินยอม จึงเตรียมด้าเนินการเก็บข้อมูลครังที่ 1 ก่อนการทดลอง ทังในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ด้วยแบบสอบถาม และด้าเนินการทดลองโดยการจัดโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลบ้านป่าบง ต้าบลเจริญเมือง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลครังที่
2 หลังสินสุดการทดลอง ทังในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบด้วยแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของแบบสอบถาม แล้วน้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
หลั ง จากเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เสร็ จ แล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งคู่ มื อ ลงรหั ส ลงรหั ส ข้ อ มู ล ตามคู่ มื อ ที่ ส ร้ า ง แล้ ว
ด้าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนาข้อมูล ความถี่
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยในการพรรณนาข้อมูลและสถิติเชิงอนุมานใช้ Paired Sample T-Test เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเชื่อ และความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ทังก่อนและหลังการทดลอง และใช้ Independent Sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการทดลองและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบในข้อมูล ด้านความรู้ ความเชื่อ และ
ความตังใจในการเลิก สูบบุหรี่

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.67 และ 80.00
ตามล้าดับ อายุเฉลี่ย 54.53 และ 54.03 ปี ตามล้าดับ สถานภาพสมรส ร้อยละ 66.67 และ 73.33 ตามล้าดับ ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา ร้ อยละ 60.00 และ 63.33 ตามล้า ดับ อาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 66.67 และ 70. 00
ตามล้าดับ รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ต่้ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 63.33 และ 73.33 ตามล้าดับ ไม่มีโรค
ประจ้าตัว ร้อยละ 76.67 และ 90.00 ตามล้าดับ อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบ 18.07 และ 17.33 ปี ตามล้าดับ เหตุผลที่สูบบุหรี่
ครังแรก คือ เลียนแบบผู้ใหญ่ ร้อยละ 31.71 และอยากลอง ร้อยละ 45.10 จ้านวนมวนเฉลี่ยที่สูบต่อวัน 9.00 และ
6.23 มวน ค่าใช้จ่ายในการซือบุหรี่อยู่ในช่วง ต่้ากว่า 10 บาท ร้อยละ 73.33 และ 53.33 ตามล้าดับ ช่วงเวลาที่สูบ
บุหรี่มากที่สุด คือ หลังรับประทานอาหาร ร้อยละ 73.33 และ 73.33 ตามล้าดับ เคยมีการพยายามเลิกสูบบุ หรี่ ร้อย
ละ 73.33 และ 60.00 ตามล้าดับ เหตุผลที่เลิกสูบบุหรี่ไม่ส้าเร็จ เพราะจิตใจไม่เข้มแข็งพอ ร้อยละ 59.09 และ 50.00
ตามล้าดับ เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 100 แหล่งที่ได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ คือ วิทยุ/โทรทัศน์ ร้อยละ 51.92 และ 35.94 ตามล้าดับ และทังสอง
กลุ่มติดบุหรี่ ร้อยละ 100
ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบ และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่
หลัง การทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
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ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเ้ กี่ยวกับบุหรี่ ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ
ความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ

n
30
30



9.73
10.07

S.D.
2.82
2.64

t

p

-0.473

0.783

ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความรู้ เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ก่ อ นการทดลองระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่เท่ากับ 9.73 คะแนน กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนน
เฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่เท่ากับ 10.07 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

n



S.D.

t

p

30

9.73
12.20

2.82
1.52

-6.657

<.001

30

10.07
10.30

2.64
2.35

-1.756

0.090

กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ เท่ากับ 9.73 คะแนน
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ เท่ากับ 12.20 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
กลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ เท่ากับ 10.07
คะแนน หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ เท่ากับ 10.30 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ตาราง 3 เปรีย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความรู้ เ กี่ย วกับ บุ ห รี่ หลั ง การทดลองระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ

n



S.D.

t

p

30
30

12.20
10.30

1.52
2.35

3.719

<.001

ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความรู้ เ กี่ ย วกั บ บุ ห รี่ หลั ง การทดลองระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่เท่ากับ 12.20 คะแนน กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนน
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เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่เท่ากับ 10.30 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ว นที่ 3 ผลการเปรียบเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความเชื่อ เกี่ย วกั บบุ ห รี่ก่ อนการทดลองระหว่า งกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบ และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อ
เกี่ยวกับบุหรี่หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ตาราง 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ
ความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ

n



30

3.43
3.45

S.D.
0.34
0.41

t

p

-0.156

0.161

ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ก่ อ นการทดลองระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่เท่ากับ 3.43 คะแนน กลุ่มเปรียบเทียบมี
คะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่เท่ากับ 3.45 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ตาราง 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ ก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ
ความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

n



S.D.

t

p

30

3.43
4.25

0.34
0.19

-13.722

<0.001

30

3.45
3.47

0.41
0.37

-1.056

0.300

กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่เท่ากับ 3.43
คะแนน หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่เท่ากับ 4.25 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
กลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
เท่ากับ 3.45 คะแนน หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เท่ากับ 3.47 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
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ตาราง 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ
ความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่

n
30
30

กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ



4.25
3.47

S.D.
0.19
0.37

t

p

10.450

<0.001

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่ม เปรี ยบเทีย บ พบว่า กลุ่ มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยความเชื่อ เกี่ ยวกั บการสู บบุห รี่เท่ากั บ 4.25 คะแนน กลุ่ ม
เปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่เท่ากับ 3.47 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจในการเลิก
สูบบุหรี่หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ตาราง 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มเปรียบเทียบ
ความตั้งใจ
ในการเลิกสูบบุหรี่
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ

n



S.D.

t

p

30

2.64
2.65

0.77
0.90

-0.031

0.452

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเที ยบ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความความตังใจในการเลิกสูบบุห รี่เท่ากับ 2.64 คะแนน กลุ่ ม
เปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ยความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่เท่ากับ 2.65 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
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ตาราง 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ ก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ความตั้งใจ
ในการเลิกสูบบุหรี่
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

n



S.D.

t

p

30

2.64
4.48

0.77
0.31

-13.082

<0.001

30

2.65
2.68

0.90
0.83

-1.469

0.153

กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่เท่ากับ 2.64
คะแนน หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่เท่ากับ 4.48 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
กลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง พบว่า กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่
เท่ ากั บ 2.65 คะแนน หลั งการทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยความตั งใจในการเลิ กสู บบุ หรี่ เท่ ากั บ 2.68 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ตาราง 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ
ความตั้งใจ
ในการเลิกสูบบุหรี่
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ

n



S.D.

t

p

30
30

4.48
2.68

0.31
0.83

11.132

<.001

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่เท่ากับ 4.48 คะแนน กลุ่ม
เปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ยความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่เท่ากับ 2.68 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนที่ 5 ผลการสูบบุหรี่และผลการสัมภาษณ์ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
หลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบยังมีจ้านวนมวนที่สูบบุหรี่ในแต่ละวันเหมือนเดิม คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วน
กลุ่มทดลอง มีจ้านวนมวนที่สูบบุหรี่ในแต่ละวันลดลง จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมีผู้สูบบุหรี่ที่สามารถ
เลิกได้ จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
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ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ มีดังนี
1. อายุเริ่มสูบบุหรี่ และระยะเวลาการสูบบุหรี่ พบว่า มีอายุเริ่มต้นสูบบุหรี่อายุ 14 ปี จ้านวน 3 คน
อายุ 16 ปี จ้านวน 1 คน และอายุ 40 ปี จ้านวน 1 คน
2. สาเหตุของการสูบบุหรี่ พบว่า สาเหตุสว่ นใหญ่ของการสูบบุหรี่เพราะเพื่อนชวน เห็นผู้ใหญ่สูบจึง
เกิดการเลียนแบบ และสูบเพราะต้องเลียงควายจึงเอาไว้ไล่ยุงไล่แมลงที่มากัด
3. เหตุผลส้าคัญในการเลิกสูบบุหรี่และสิ่งสนับสนุนที่ท้าให้เลิกสูบบุหรี่ได้ส้าเร็จ พบว่า ส่วนใหญ่ท้า
เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว และตัวบุคลากรด้านสุขภาพเป็นแรงกระตุ้นท้าให้เกิดแรงบั นดาลใจในการเลิกสูบบุหรี่ได้
ส้าเร็จ
4. ความรูส้ ึกและความพึงพอใจต่อโปรแกรมสุขศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่รู้สกึ ดีตอ่ การจัดอบรมและ
พึงพอใจต่อโปรแกรมสุขศึกษา เนื่องจากเป็นการรณรงค์ให้ผู้ที่สูบบุหรี่ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส้าเร็จ โดยมีการให้
ความรู้และการบรรยายโดยตัวแบบจริง ทังในเรื่องของโทษของการสูบบุหรี่ โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่ อุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ และการรับรู้ความสามารถในการเลิกสูบบุหรี่

วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึ ก ษาผลการจั ด โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาต่ อ ความตั งใจในการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข องผู้ ที่ สู บ บุ ห รี่ ใ นเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านป่าบง ต้าบลเจริญเมือง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยสามารถน้ามา
อภิปรายได้ดังนี
1. ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่
จากการศึกษา พบว่า ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน และ
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาภายในกลุ่มทดลองก่อนการทดลองและหลังการทดลองมีค่า คะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภายในกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน และหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า “ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรูไ้ ม่แตกต่างกันกับกลุ่มเปรียบเทียบ” สมมติฐานที่ 2 ที่ว่า “หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้ เกี่ยวกับ
บุหรีส่ ูงกว่าก่อนการทดลอง” สมมติฐานที่ 3 ที่วา่ “หลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไม่แตกต่าง
กัน กั บก่ อนการทดลอง” และสมมติฐานที่ 4 ที่ ว่า “หลั ง การทดลอง กลุ่ม ทดลองมีค วามรู้ เกี่ ยวกั บสู งกว่ า กลุ่ ม
เปรียบเทียบ” ซึ่งอธิบายได้วา่ การจัดโปรแกรมสุขศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความรู้เกี่ยวกับ
บุหรี่ สาเหตุของการสูบบุหรี่ โทษของบุหรี่ ผลที่ตามมาของการสูบบุหรี่ รวมทังการน้าเสนอสถิติการสูบบุหรี่ สถิติการ
ป่วยและการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ พร้อมทังมีภาพจากอินเตอร์เน็ต และวีดีทัศน์เกี่ยวกับบุหรี่ ท้าให้ผู้ที่สูบบุหรี่มี
ความรู้เรื่องบุหรี่มากขึน สอดคล้องกับการศึกษาของเรวัต เทพไทยอ้านวย (2554) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมอดบุหรี่
โดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถแห่งตนและแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการ
สูบบุหรี่ของพระสงฆ์ อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ พบว่า กลุ่มทดลอง หลัง
การทดลองมีค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับบุหรี่เพิ่มขึนกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่ม
เปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับเพ็ญศรี
วิเศษพันธ์พงศ์ (2552) ได้ศึกษาการหาประสิทธิผลของโปรแกรมการลด ละ เลิกบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัด
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สกลนคร ผลการวิจัย พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ โทษ พิษภัยบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุขหลังใช้โปรแกรมการ
ลด ละ เลิกบุหรี่ อยู่ในระดับดี สูงกว่า ก่อนโปรแกรมการลด ละ เลิกบุหรี่ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่
จากการศึกษาพบว่า ก่อ นการทดลองระหว่างกลุ่ มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน และ
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาภายในกลุ่มทดลองก่อนการทดลองและหลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความ
เชื่อเกี่ยวกับบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนภายในกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองไม่แตกต่างกัน และหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า “ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความ
เชื่อไม่แตกต่างกันกับกลุ่มเปรียบเทียบ” และสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า “หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความเชื่อเกี่ยวกับ
บุหรีส่ ูงกว่าก่อนการทดลอง” และสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า “หลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบมีความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ไม่
แตกต่างกันกับก่อนการทดลอง” และสมมติฐานที่ 4 ที่ว่า “หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความเชื่อเกี่ยวกับสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งอธิบายได้ว่าการจัดโปรแกรมสุขศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่มี การรับรู้
โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงจากการสูบบุหรี่ ทราบถึงโทษและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่ มีต่อร่างกาย มีการ
น้าเสนอวีดีทัศน์ เรื่องโทษของบุหรี่ การสาธิตปอดจ้าลองขณะสูบบุหรี่ ท้าให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความตระหนักถึงความเสี่ยง
จากการสูบบุหรี่มากขึน รวมถึงการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการเลิก
สูบบุหรี่ โดยผ่านตัวแบบ พร้อมทังมีกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถแห่งตน สร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ที่สูบบุหรี่ในการเลิกสูบบุหรี่มากขึน สอดคล้องกับการศึกษาของโสมรัตน์ บัณฑิตเลิศรักษ์ (2551) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรชายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้เรื่องบุหรี่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการเกิดโรคและอันตรายจากการ
สูบบุหรี่ การรับรู้ความรุนแรงของโรคและความรุนแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการ
เลิกสูบบุหรี่ และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และสอดคล้องกับจุรพี ร บัวลอย (2553) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทาง
สังคมเพื่อลดการสูบบุหรี่ของเกษตรกรชาย อ้าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยงความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการเลิกสูบบุหรี่ และ
การปฏิบัติตัวเพื่อลดการสูบบุหรี่อยู่ในระดับสูงซึ่ง เพิ่มจากก่อนการทดลองที่อยู่ในระดับปานกลาง และดีขึนกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบที่อยูใ่ นระดับปานกลางอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 สอดคล้อง อีกทังสอดคล้องกับปัณณ
วิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์ (2557) ได้ศึกษาการจัดโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้แบบแผน ความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ ย การรั บรู้ โอกาสเสี่ ย งของการดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ การรับรู้ ค วามรุ น แรงของการดื่ม เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ การรับรู้ประโยชน์ของการไม่ด่ืมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้อุปสรรคในการป้ องกันการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และความตังใจที่จะไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิตทิ ี่ระดับ
0.05 และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
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3. ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่
จากการศึกษา พบว่า ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบไม่แตกต่างกัน และ
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาภายในกลุ่มทดลองก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภายในกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและ
หลังการทดลองไม่แตกต่างกัน และหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่สูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า “ก่อนการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความตังใจในการเลิกสูบบุหรีไ่ ม่แตกต่างกันกับกลุ่มเปรียบเทียบ” และสมมติฐานที่ 2 ที่วา่ “หลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองมีความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่สูงกว่าก่อนการทดลอง” และสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า “หลังการ
ทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบมีความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่ไม่แตกต่างกันกับก่อนการทดลอง” และสมมติฐานที่ 4 ที่ว่า
“หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งอธิบายได้วา่ การจัดโปรแกรม
สุขศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความรู้ มีการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงจากการ
สูบบุหรี่ ทราบถึงโทษและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีต่อร่างกาย มีการน้าเสนอวีดีทัศน์ เรื่องโทษของบุหรี่ ผลระทบ
จากการสูบบุหรี่ การสาธิตปอดจ้าลองขณะสูบบุหรี่ ท้าให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความตระหนักถึงความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่
มากขึน รวมถึงการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการเลิกสูบบุหรี่ พร้อม
ทังมีกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถแห่งตน สร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่สูบบุหรี่ในการเลิกสูบ
บุหรี่มากขึน โดยผ่านตัวแบบส่งผลให้เกิดความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่มากขึน สอดคล้องกับเจษฎา นามโส (2555)
ได้ ศึก ษาโปรแกรมลดละเลิ ก การสู บบุห รี่ ใ นกลุ่ ม ประชาชนที่ สู บบุ ห รี่ ต้ า บลคลองขาม อ้า เภอยางตลาด จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการมีโปรแกรมกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการลดละเลิกการสูบบุหรี่ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความตังใจในการเลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึนมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการลดละเลิกการสูบ
บุหรี่ สามารถอธิบายได้วา่ โปรแกรมการลดละเลิกการสูบบุหรี่ ที่ได้ประยุกต์แนวคิดความสามารถแห่งตนในกิจกรรม
การใช้ค้าพูดชักจูง ค้าขวัญ การได้เห็นตัวแบบที่ประสบความส้า เร็จ โดยผ่านการเล่าประสบการณ์ ท้าให้กลุ่มทดลอง
ได้เห็นแบบอย่าง เกิดการรับรู้ความสามารถแห่งตน ซึ่งส่งผลให้เกิดความตังใจเพิ่มขึน และสอดคล้องเรวัต เทพไทย
อ้านวย (2554) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมอดบุหรี่โดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถแห่งตนและแรงสนับสนุนทาง
สังคมที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย
พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีความสามารถในการป้องกันตัวเองจากการสูบบุหรี่ความตังใจในการ
ป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ การปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ เพิ่มมากขึนกว่าก่อนการทดลอง
และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองหลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ ความเชื่อ และความตังใจ
ในการเลิกสูบบุหรี่สูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ดังนัน สามารถน้ากลวิธีของโปรแกรมไป
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมรณรงค์เพื่อลด ละ เลิกบุหรี่ ของผู้ที่สูบบุหรี่ในชุมชนอื่น ๆ ได้
2. จากผลการศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ที่ สูบบุหรี่มีการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของ
การเลิกสูบบุหรี่โดยผ่านตัวแบบ ท้าให้มีผู้สูบบุหรี่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการเลิกสูบบุหรี่มากขึน ดังนัน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ควรเพิ่มต้นแบบหรือบุคคลตัวอย่างในการเลิกสูบบุหรี่เพื่อให้มีได้ฟังประสบการณ์ที่หลากหลาย
มากขึน
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3. จากผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลา 8 สัปดาห์ท้าให้ผู้ที่สูบบุหรี่สามารถลดและเลิกสูบบุหรี่ได้ แต่ควรมี
การติดตามผลระยะยาว เพื่อให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่อย่างถาวร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครังต่อไป ควรลองน้าไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของผู้ ที่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกลุ่มเสี่ยง
โรคเรือรังต่าง ๆ
2. ในการศึกษาครังต่อไป ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อน เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและเป็นก้าลังใจในการ
ช่วยกันเลิกสูบบุหรี่
3. ในการศึกษาครังต่อไป ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้
ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่และผู้ทีไ่ ม่สามารถเลิกสูบบุหรี่
4. ในการศึกษาครังต่อไป ควรมีบุคคลในครอบครัวเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ ให้ก้าลังใจ กระตุ้นเตือน
เพื่อให้ผู้ที่สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
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พฤติกรรมการใช้ยาของประชาชนบ้านผาวี ตาบลป่าหุ่ง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Self medication behavior among people in Phavee Village, Phahung SubDistrict, Phan District, Chiang Rai Province
อนุชิต มโนวงศ์1* และ บุญลือ ฉิมบ้านไร่2
Anuchit Manowong1* and Boonlue Chimbanrai2
บทคัดย่อ
การศึกษาครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติก รรมการใช้ยาของประชาชน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยามารับประทานเองของประชาชน โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (MixedMethod research) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอายุ 18 ปีขึนไป ที่อาศัย อยู่บ้านผาวี ต้าบลป่าหุ่ง อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จ้านวน 162 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือยามา
รับประทานเอง ท้ า การวิเคราะห์ข้ อ มูล เชิง ปริ มาณด้ ว ย สถิ ติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ความถี่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ Chi-Square, Binary logistic regression วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วย
การวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content analysis)
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะมีการซือยามารับประทานเอง (ร้อยละ
69.60) โดยยาที่ซือมารับประทาน คือ ยา Piroxicam (ร้อยละ 41.80) สถานที่ซือยามารับประทาน คือ ร้านขายของช้า
(ร้อยละ 83.60) และส่วนใหญ่มวี ธิ ีการรับประทานยาที่ผิด (ร้อยละ 63.60) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ส่วนใหญ่
ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนือ โดยเหตุผลที่มีการซือยามารับประทานเอง คือ ไม่มีเวลาในการเดินทางไปสถานบริการ
สาธารณสุข สะดวก และสถานบริการสาธารณสุขปิดท้าการ ซึ่งผลการรักษานันส่วนใหญ่มีอาการดีขึน ส้าหรับการ
ขอค้าปรึกษาเกี่ยวกับ อาการป่วยนัน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ขอค้าปรึกษาจากใคร โดยที่ปัจจัยอายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา ระยะทางในการเดินทางไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด ความรู้ และทัศนคติ เป็นปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยามารับประทานเองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.011,
0.006,< 0.001, 0.005, 0.046 และ 0.002 ตามล้าดับ) และผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่า อายุและ
ทัศนคติ เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยามารับประทานเอง โดยผู้ที่มีอายุ 40–49 ปี และ 50 ปีขึนไป มี
โอกาสเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการซือยามารับประทานเองมากกว่าผู้ที่อายุต่้ากว่า 30 ปี 12.301 เท่า (95 % CI =
1.075–140.717) และ 13.139 เท่า (95% CI = 1.035–166.88) ตามล้าดับ และผู้ที่มีทัศนคติระดับปานกลางมีโอกาส
เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการซือยามารับประทานเองมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติระดับมาก 2.456 เท่า (95% CI = 1.164–
5.182)
คาสาคัญ: พฤติกรรมการใช้ยา ยา พฤติกรรม
1
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Abstract
The aims of this study were 1) to study self medication behavior among people, and 2) to study the
factors related to self medication behavior among people. Mixed-Methods were used to collected data. The
sample consisted of 162 people who lived in Phavee Village, Phahung Sub-District, Phan District, Chiang Rai
Province and aged 18 years up. Data were collected using the questionnaires and indepth interview. Statistical
analysis was performed using frequency, percentage, mean scores, standard deviation, chi-square, binary
logistic regression and content analysis
The results of study found that the majority of the sample had self medication behavior (69.60%), drug
purchase was Piroxicam (41.80%), place to buy drugs was grocery store (83.60%), to eat the medicine is
incorrect (63.60%). The results of indept interview found that the majority of the sample had musculoskeletal
system diseases which reason for the drug purchase were no time, conveniently and Health facilities closed, the
treatment effect better, and didn't seek advice from anyone about the illness. Age, occupation, education level,
distance to the nearest health facilities, knowledge and attitude were related with self medication behavior at
statistically significant level of 0.05 (p-value = 0.011, 0.006,
< 0.001, 0.005, 0.046 and 0.002
respectively). However the results of binary logistic regression analysis found that age and attitude were related
with self medication behavior, namely people who 40-49 years old and older than 50 year were more likely to
behave self medication than people who younger than 30 years old 12.301 times (95% CI = 1.075–140.717),
and 13.139 times (95% CI = 1.035–166.88) respectively. For the attitude found that the lower attitude were
more likely to behave self medication than higher attitude 2.456 times (95% CI = 1.164–5.182)iate.
Keywords: Self medication behavior, Drug, Behavior

บทนา
ยาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มีการใช้ยาในการรักษาการ
เจ็บป่วยต่าง ๆ และถึงแม้ว่ายาจะมีประโยชน์แต่ยาก็มีโทษและก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้เช่นกัน โดยเฉพาะหาก
ประชาชนมี การใช้ยาเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เช่น การเพิ่มขนาดยาที่รับประทาน การซือยาจากร้านขาย
ยาที่ไม่มีเภสัชกรประจ้าอยู่ และการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น จากผลการส้ารวจขององค์การอนามัยโลก
พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้ยาเป็นไปอย่างไม่สมเหตุสมผล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย รวมทัง
เสียค่าใช้จ่ายอย่างไม่จ้าเป็น (องค์การอนามัยโลก, 2548 อ้างอิงใน บุนลับ วงเสนา, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการ
ใช้ยาของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึนทุกปี โดยมูลค่าการใช้ยาของปี พ.ศ. 2555 เพิ่มสูงขึนจากปี พ.ศ. 2551 ถึงร้อยละ
62.52 (ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2559) ซึ่ง 1 ใน 3 ของมูลค่าการใช้ยาข้างต้นเกิดจากพฤติกรรมการ
ใช้ยารักษาตนเองของประชาชน (พิณทิรา ตันเถียร, 2552)
จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเบืองต้นผู้วิจัยได้ท้าการสอบถาม
ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านงิวเฒ่า ต้าบลป่าหุ่ง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า
เมื่อมีการเจ็บป่วยประชาชนบางส่วนมีการซือยาจากร้านช้าใกล้บ้านมารับประทาน แต่เมื่ออาการไม่ดีขึนจึงมารับการ
ตรวจรักษา และยังพบว่า ยาที่ผู้ป่วยซือมารับประทานมักจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียร์รอยด์
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(NSAIDs) และยาปฏิชีว นะ ซึ่ง จากการสอบถามยังพบว่า ประชาชนที่ มีการซือยามารั บประทานส่ วนใหญ่ คื อ
ประชาชนบ้านผาวี ต้าบลป่าหุ่ง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจร้านช้าในหมู่บ้านผาวีของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านงิวเฒ่า ตังแต่ปีงบประมาณ 2557-2559 พบว่า ร้านขายของช้ายังคงจ้าหน่าย
ยาที่ห้ามจ้าหน่ายในร้านช้าอยู่หลายรายการ ถึงแม้ว่าจะมีการตักเตือนและให้ความรู้แก่ เจ้าของร้านแล้วก็ตาม โดย
สาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ประชาชนมีความต้องการที่จะซือยาเหล่านัน จึงท้าให้ร้านช้ายังคงจ้าหน่ายอยู่ เพราะ
เป็นรายได้ของทางร้าน และด้วยเหตุนจึี งท้าให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของประชาชน ซึ่งอาจจะส่งผล
เสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเองได้
ดังนัน ผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชนบ้านผาวี ต้าบลป่าหุ่ง อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือยามารับประทานเองของประชาชน
เพื่อที่จะน้าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการซือยามารับประทานเองของประชาชนต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครังนีได้ก้าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันดังนี
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. ปัจจัยด้านลักษณะประชากร
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ตอ่ ปี สถานภาพสมรส
2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 ระยะทางในการเดินทางไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข
ที่ใกล้ที่สุด
2.2 วิธีการเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด
2.3 ความสะดวกในการไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้
ที่สุด
3. ความรู้
4. ทัศนะคติ

พฤติกรรมการซือยา
มารับประทานเอง

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
รูปแบบการวิจัย
การศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาโดยใช้วธิ ีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Method research) ด้าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปในช่วงเวลาเดียวกัน (Single phase) โดยมีรูปแบบการศึกษาของเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพดังต่อไปนี
การวิจัยเชิงปริมาณ ท้าการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะประชากร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาของกลุ่มตัวอย่าง
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การวิจั ยเชิง คุณภาพ ท้ าการศึกษาโดยใช้วิธีก ารเก็ บรวบรวมข้อ มูล ด้ วยการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก (In-depth
interview) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของพฤติกรรมการใช้ยา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนอายุ 18 ปี ขึนไปที่อ าศัย อยู่บ้า นผาวี ต้า บลป่าหุ่ ง อ้า เภอพาน จัง หวัด เชียงราย
จ้านวนทังสิน 272 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอายุ 18 ปีขึนไป ที่อาศัยอยู่บ้านผาวี ต้าบลป่าหุ่ง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จ้านวน 162 คน ซึ่งได้จากการค้านวณกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973 อ้างอิงใน บุญ
ใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550, หน้า 194) เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบง่ าย แต่ในการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ้านวน 14 คน โดยมีเกณฑ์ ในการคัดเลือก คือ มีพฤติกรรมการซือยามารับประทานเอง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนี คือ เครื่องบันทึกเสียงและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึนแบ่งเป็น 4 ส่ว น
ดังนี
ส่ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสั ม ภาษณ์ เป็ นค้ า ถามปลายปิ ด ให้ เลือ กตอบและปลายเปิ ด ให้ เติม
ข้อความ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ้านวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา เป็นค้าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีระดับ
การวัด 2 ระดับ คือ ใช่ ไม่ใช่ จ้านวน 16 ข้อ
ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยา เป็นค้าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีระดับ
การวัด 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ้านวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาเป็นค้าถามปลายปิดให้เลือกตอบและปลายเปิดให้เติมข้อความ จ้านวน
3 ข้อ รวมทังการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีแนวค้าถามในการสัมภาษณ์ จ้านวน 5 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรง โดยน้า แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนือหาและความตรงตามโครงสร้างแล้วน้าคะแนนที่ได้มาค้านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (The
Index of Item Objective Congruence : IOC) ผลการตรวจสอบ พบว่า ค้าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่า 0.5
การตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยน้า แบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึนไปทดลองใช้กับประชาชนบ้านงิวเฒ่า
ต้าบลป่าหุ่ง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 40 ราย จากนันน้าข้อมูลที่ได้มา
ค้านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ด้วยวิ ธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) โดย
ใช้สูตร KR-20 และวิธีสัมประสิทธิ์คอน บราคอัลฟา ตามล้าดับ ผลการตรวจสอบ พบว่า แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ
3 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82 และ 0.74 ตามล้าดับ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ประชุมชีแจงการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ผู้ช่วยวิจัย
ได้รับทราบและด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทังท้าการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล
จากนันน้าข้อมูล ที่ได้ไปท้าการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
การศึกษาในครังนีผู้วจิ ัยท้าการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิตเิ ชิงอนุมานในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ
ยามารับประทานเอง โดยใช้สถิติ Chi-Square ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทีละปัจจัย และใช้สถิติ Binary logistic
regression ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทีละหลายปัจจัย ส้าหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิงเนือหา

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างทังหมดมีจ้านวน 162 คน เป็นเพศชาย จ้านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
61.70 เป็นเพศหญิง จ้านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึนไป (จ้านวน 70
คน คิ ดเป็น ร้อยละ 43.20) มีอ าชีพเกษตรกร (จ้านวน 146 คน คิ ดเป็น ร้อยละ 90.10) มีระดับการศึกษาต่้ ากว่า
ประถมศึกษาตอนปลาย (จ้านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74) มีรายได้ต่อปี ต่้ากว่า 40,000 บาท (จ้านวน 97 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.90) มีสถานภาพสมรส (จ้านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00) มีระยะทางในการเดินทางไปสถาน
บริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด คือ มากกว่า 5 กิโลเมตร (จ้านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 54.94) วิธีการที่ ใช้ในการ
เดินทางไปรับบริการสาธารณสุข คือ เดินทางมารับบริการเอง (จ้านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 65.43) และมีความ
สะดวกในการมารับบริการ (จ้านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางถึงต่้า จ้านวน 124 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 76.50 และประชาชนส่ ว นน้อ ยมีค วามรู้ อ ยู่ใ นระดั บสู ง จ้ า นวน 38 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.50
รายละเอียดตามตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้
ยา
ระดับความรู้
ความรู้ระดับปานกลางถึงต่้า
ความรู้ระดับสูง
รวม

จานวน

ร้อยละ

x

S.D.

124
38
162

76.50
23.50
100.00

10.42
13.47
11.14

1.76
0.80
2.05

หมายเหตุ: Min = 6, Max = 15
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มที ัศนคติอยูใ่ นระดับมาก จ้านวน 96 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59.30 และประชาชนส่วนน้อยมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง จ้านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 รายละเอียด
ตามตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามระดับทัศนคติเกี่ยวกับการ
ใช้ยา
ระดับทัศนคติ
ทัศนคติระดับปานกลาง
ทัศนคติระดับมาก
รวม

จานวน
66
96
162

ร้อยละ
40.70
59.30
100.00

X
3.18
3.90
3.61

S.D.
0.25
0.35
0.47

หมายเหตุ: Min = 2.50, Max = 4.80
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยา พบว่า เมื่อมีอาการเจ็บป่วยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการซือยามารับประทาน
เอง จ้านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 69.60 โดยยาที่ประชาชนส่วนใหญ่ซือมารับประทาน คือ ยา Piroxicam (จ้านวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82) สถานที่ซือยามารับประทานส่วนใหญ่ คือ ร้านขายของช้า (จ้านวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.60) มีวิธีการรับประทานยาที่ผิด (จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.60) ผลการรักษาส่วนใหญ่อาการดีขึน
(จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10) และหากอาการไม่ดีขนส่
ึ วนใหญ่จะไปพบแพทย์แผนปัจจุบัน (จ้านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.00)
ส้าหรับผลการสัมภาษณ์พฤติกรรมการซือยามารับประทานเองของประชาชน มีดังนี
1. โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดขึน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนือและโครงสร้าง
โดยต้าแหน่งที่เจ็บป่วยจะต่างกันไปไม่วา่ จะเป็น ขา เข่า สะบัก แขนและข้อมือ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุของการเจ็บป่วยส่วน
ใหญ่เกิดจากการท้าไร่ข้าวโพดที่ต้องเดิน ขึน-ลงเขาตลอดเวลาในการดูแลพืชไร่และเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่ง บอกว่า “ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บข้าวโพด พี่ก็เลยต้องได้ไปเก็บข้าวโพดทุกวัน เวลาเก็บก็
ต้องบิดมือแบบนี้ (ทาท่าประกอบ) มันก็เลยปวด” รองลงมาป่วยด้วยโรคไข้หวัด ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงโดยจะร้อนในเวลากลางวันและหนาวเย็นในเวลากลางคืนและตอนเช้า โดยผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่ง กล่าว
ว่า “ป้าไม่ได้ไปทาอะไรมามันเป็นของมันแบบนี้ทุกปีเวลาใกล้เข้าสู่ฤดูร้อนทีไรก็เป็นไข้หวัดตลอด” และมีผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนน้อยที่ป่วยด้วยโรคระบบย่อยอาหาร
2. เหตุผลที่ซือยามารับประทานเอง พบว่า ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปรับบริการที่สถาน
บริการสาธารณสุข ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งบอกว่า “ทุกวันนี้ต่ืนมาตีห้าทากับข้าวกินข้าวเสร็จหกโมงก็ต้อง
เดินไปไร่ กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ห้าถึงหกโมงเย็นกว่าจะอาบน้ากินข้าวเสร็จก็ประมาณทุ่มอนามัยก็ปิดแล้ว ”
อีกเหตุผลที่ท้าให้ซือยา มารับประทานเองนัน เนื่องจากสะดวกและง่ายกว่าการเดินทางไปโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า “ป้าคิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรมากเลยไปหาซื้อยาที่ร้านน้องแตง
(นามสมมติ) มากินดูก่อนมันง่ายดีจะได้ไม่ต้องไปอนามัย ” แต่ขณะเดียวกันก็มีผู้ให้สัมภาษณ์บางรายที่ไปรับ
บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล แต่ไม่เปิดให้บริการเนื่องจากเป็นวันเสาร์อาทิตย์จึงท้าให้ต้องซือยามา
รับประทานเองเพื่อรักษาอาการป่วย
3. ยาที่ซือมารับประทาน พบว่า ยาที่ผู้ให้สัมภาษณ์ซือมารับประทาน คือ ยา Piroxicam ยาผสมระหว่าง
Paracetamol กับ Chlorpheniramine และยา Aluminium hydroxide ซึ่งสอดคล้องกับอาการเจ็บป่วยของผู้ให้สัมภาษณ์
4. สถานที่ซือยามารับประทาน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนซือยาจากร้านขายของช้าภายในหมูบ่ ้าน
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5. ผลการรักษา พบว่า ส่วนใหญ่มีอาการดีขึนหรือหายจากอาการป่วยดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่า “กินยา
แล้วมันก็ดีข้ึนมาบ้างอยู่ครับ แต่ถึงเวลาไปเก็บข้าวโพดมันก็เจ็บขึ้นมาอีก ” และ “หลังจากซื้อยามากินได้
ประมาณ 2 วัน หนูก็หายเลยค่ะ” แต่มผี ู้ให้สัมภาษณ์ส่วนน้อยที่หลังจากซือยามารับประทานเองแล้วอาการไม่ดีขึน
ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งบอกว่า “ไม่ดีข้นึ เลยครับ มันเจ็บ มันแสบอยู่เหมือนเดิมเลยครับ”
6. การขอค้าปรึกษาเกี่ยวกับอาการป่วย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ขอค้าปรึกษาจากใคร ดังที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ราย
หนึ่งบอกว่า “ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ถามใครนะครับ ปวดมาก็ไปซื้อยาร้านป้าขาว (นามสมมติ) มากินเลยครับ” แต่
ก็มีผู้ให้สัมภาษณ์บางรายที่ได้รับค้าแนะน้าจากบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อน เนื่องจากได้เล่าอาการให้ฟัง ดังที่ผู้ให้
สัมภาษณ์รายหนึ่งบอกว่า “ถ้าถามว่าถามใครไหมพี่ก็ไม่ได้ถามนะ มีแต่บ่นให้สามีฟังว่าปวดสะบัก สามีเลย
บอกให้พี่ไปซื้อยามากินเท่านั้นแหละ”
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อยามารับประทานเอง โดยเมื่อวิเคราะห์ทีละปัจจัย พบว่า
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ความรู้ และทัศนคติ เป็นปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยามารับประทาน
เองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.011, 0.006, 0.01, 0.034 และ 0.002 ตามล้าดับ) และเมื่อ
น้าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เหล่านี มาท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทีละหลายปัจจัยโดยควบคุมอิทธิพลของปัจจัยอื่น ๆ
พบว่า อายุและทัศนคติ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยามารับประทานเอง โดยผู้ที่มีอายุ 40–49 ปี
และ 50 ปีขึนไป มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการซือยามารับประทานเองมากกว่าผู้ที่มีอายุต่้ากว่า 30 ปี 12.301
เท่า (95% CI = 1.075–140.717) และ 13.139 เท่า (95% CI = 1.035–166.88) ตามล้าดับ และผู้ที่มีทัศนคติระดับปาน
กลางมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการซือยามารับประทานเองมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติระดับมาก 2.456 เท่า (95%
CI = 1.164–5.182) รายละเอียดดังตาราง 3, 4
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อยามารับประทานเองกับปัจจัยด้าน
ลักษณะประชากร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ และทัศนคติ โดยวิเคราะห์ทีละปัจจัย
ปัจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่้ากว่า 30 ปี
30–39 ปี
40–49 ปี
50 ปีขึนไป
อาชีพ
เกษตรกร
ไม่ใช่เกษตรกร

พฤติกรรมการซื้อยามารับประทานเอง
ไม่ซื้อ
ซื้อ
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)

รวม

P-value

จานวน (ร้อยละ)

63 (63.00)
44 (71.00)

37 (37.00)
18 (29.00)

100 (100.00)
62 (100.00)

0.757

18 (78.30)
24 (72.70)
21 (58.30)
44 (62.90)

5 (21.70)
9 (27.30)
15 (41.70)
26 (37.10)

23 (100.00)
33 (100.00)
36 (100.00)
70 (100.00)

20.30

0.011

91 (62.30)
16 (100.00)

55 (37.70)
0 (0.00)

146 (100.00)
16 (100.00)

7.523

0.006
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ตาราง 3 (ต่อ)
ปัจจัย

พฤติกรรมการซื้อยามารับประทานเอง
ไม่ซื้อ
ซื้อ
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)

ระดับการศึกษา
ต่้ากว่าประถมศึกษาตอน
36 (54.50)
ปลาย
ประถมศึกษาตอนปลาย
28 (65.10)
สูงกว่าประถมศึกษาตอน
43 (81.10)
ปลาย
รายได้ต่อปี
ต่้ากว่า 40,000 บาท
59 (60.82)
40,000 บาทขึนไป
48 (73.85)
สถานภาพสมรส
โสด
18 (52.90)
สมรส
89 (69.53)
ระยะทางในการเดินทางไป
สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ท่สี ุด
น้อยกว่า 5 กิโลเมตร
44 (60.30)
มากกว่า 5 กิโลเมตร
63 (70.80)
วิธีการเดินทางไปรับบริการ
สาธารณสุขที่ใกล้ท่ีสุด
เดินทางมารับบริการเอง
74 (69.80)
ให้ญาติหรือผู้อื่นมาส่ง
33 (58.90)
ความสะดวกในการไปรับบริการ
ที่สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ท่ีสุด
สะดวก
88 (68.80)
ไม่สะดวก
19 (55.90)
ความรู้
ความรู้ระดับปานกลางถึง
76 (61.30)
ต่้า
ความรู้ระดับสูง
31 (81.60)
ทัศนคติ
ทัศนคติระดับมาก
73 (76.00)
ทัศนคติระดับปานกลาง
34 (51.50)

รวม

P-value

จานวน (ร้อยละ)

30 (45.50)

66 (100.00)

9.289

0.01

15 (34.90)
10 (18.90)

43 (100.00)
53 (100.00)

38 (39.18)
17 (26.15)

97 (100.00)
65 (100.00)

2.391

0.122

16 (47.10)
39 (30.47)

34 (100.00)
128 (100.00)

2.599

0.107

29 (39.70)
26 (29.20)

73 (100.00)
89 (100.00)

1.535

0.215

32 (30.20)
23 (41.10)

106 (100.00)
56 (100.00)

40 (31.30)
15 (44.10)

128 (100.00)
34 (100.00)

48 (38.70)

124 (100.00)

7 (18.40)

38 (100.00)

23 (24.00)
32 (48.50)

96 (100.00)
66 (100.00)
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อยามารับประทานเองกับปัจจัยด้าน
ลักษณะประชากร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ และทัศนคติ โดยวิเคราะห์ทีละหลายปัจจัย
ปัจจัย
อายุ
ต่้ากว่า 30 ปี
30–39 ปี
40–49 ปี
50 ปีขึนไป
ทัศนคติ
ทัศนคติระดับมาก
ทัศนคติระดับปาน
กลาง

พฤติกรรมการซื้อยา
ไม่ซื้อ
ซื้อ
จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)

Adjusted
OR

18 (78.26)
24 (72.72)
21 (58.33)
44 (62.86)

5 (21.74)
9 (27.28)
15 (41.67)
26 (37.14)

1
3.336
12.301
13.139

73 (76.00)

23 (24.00)

1

34 (51.50)

32 (48.50)

2.456

95% CI

Pvalue

0.285–39.104
1.075–140.717
1.035–166.88

0.337
0.044
0.047

1.164–5.182

0.018

วิจารณ์และสรุปผล
จากผลการศึกษาพฤติก รรมการใช้ยาของประชาชนบ้ านผาวี หมู่ที่ 8 ต้ าบลป่ าหุ่ ง อ้ าเภอพาน จัง หวั ด
เชียงราย ในครังนี สามารถน้ามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี
พฤติกรรมการใช้ยา พบว่า เมื่อมีอาการเจ็บป่วยประชาชนส่วนใหญ่มีการซือยามารับประทานเอง จ้านวน
55 คน คิดเป็นร้อยละ 69.60 ซึ่งมากกว่าผลการศึกษาของวารี วีรารักษ์ (2546) ที่พบว่า เมื่อกลุม่ ตัวอย่างไม่สบายจะ
มีการซือยาจากร้านขายยา ร้อยละ 28.80 และมากกว่าผลการศึกษาของลาวัณย์ ศิรวัชรินทร์ (2556) และการศึกษา
ของเอกพล กาละดี (2557) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ยาชุด ร้อยละ 24.00 และ 48.05 ตามล้าดับ โดยยาที่ซือมา
รับประทานส่วนใหญ่ คือยา Piroxicam สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ส่วนใหญ่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรค
ระบบกล้ามเนือและโครงสร้าง ทังนี อาจเนื่องมาจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่มอี าชีพท้าไร่ขา้ วโพด ซึ่งต้องเดินขึนและ
ลงเขาอยู่ต ลอดเวลาเพื่อ ดู แลพืชไร่ จึ งท้ า ให้ มีโอกาสป่ว ยด้ว ยโรคดั ง กล่ า วมากยิ่งขึ น ส้ า หรั บสถานที่ ที่ซื อยามา
รับประทานส่วนใหญ่ คือ ร้านขายของช้าในหมู่บ้าน สองคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิง ลึกที่ทุกคนซือยาจากร้านขาย
ของช้าในหมู่บ้านมารับประทาน ทังนี อาจเนื่องมาจากการที่ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ต้องท้างานหาเลียงครอบครัว ท้า
ให้ไม่มีเวลาที่จะไปรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข นอกจากนี การซือยารับประทานเองยังสะดวกกว่าการไปที่
สถานบริการสาธารณสุข รวมถึงการคมนาคมยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้มีการซือยามารับประทานเอง เนื่องจาก
เส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่เป็นทางลูกรังท้าให้เกิดความยากล้าบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีฝนตก
ต่อเนื่องกันหลายวัน ในส่วนของวิธีการรับประทานยา พบว่า ส่วนใหญ่มีการรับประทานยาที่ไม่ถู กต้อง ทังนีอาจ
เนื่องจากการซือยาจากร้านขายของช้ามารับประทาน เพราะเจ้าของร้านไม่ได้มคี วามรู้เกี่ยวกับเรื่องยาแต่อย่างใด รวม
ทังตัวของประชาชนก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาด้วย ประกอบกับการที่ประชาชนต้องการที่จะหายจาก
อาการป่วยอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จ ะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการท้างานหาเลียงครอบครัว จึงอาจจะส่งผลให้ประชาชนมี
วิธีการรับประทานยาที่ผิดได้
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ปัจจัยที่มคี วามเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อยามารับประทานเอง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทีละหลายปัจจัยโดยใช้สถิติ Binary logistic regression พบว่า อายุและ
ทัศนคติเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยามารับประทานเอง ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี
อายุ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยามารับประทานเอง สอดคล้องกับการศึกษาของเอกพล กาละดี (2557)
ที่ได้ศึกษาปัจจั ยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชนในต้า บลนาฝาย อ้ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และ
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของลาวัณย์ ศิรวัชรินทร์ (2556) ที่ได้ศกึ ษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาชุดแก้ปวด
เมื่อยของประชากรเขตอ้าเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจากผลการศึกษาในครังนี พบว่า ผู้ที่มีอายุ 40–49 ปี
มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการซือยามารับประทานเองมากกว่าผู้ที่มีอายุต่้ากว่า 30 ปี 12.301 เท่า (95% CI =
1.075–140.717) และผู้ที่มีอายุ 50 ปีขนไป
ึ มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการซือยามารับประทานเองมากกว่าผู้ที่มี
อายุต่้ากว่า 30 ปี 13.139 เท่า (95% CI = 1.035–166.88) ทังนีอาจเนื่องจากการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานหนัก เมื่อมีอายุมากขึนโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยจึงมีมากขึนตามไปด้วย
เพราะเป็นช่วงวัยที่ได้ใช้ร่างกายท้างานหนักมาเป็นเวลานาน ท้าให้ร่างกายเกิดความเสื่อมโทรมและเจ็บป่วยได้ง่าย
ประกอบกั บ ที่ บ ริ บ ทของชุ ม ชนเป็ น ชุ ม ชนชนบทห่ า งไกลความเจริ ญ ท้ า ให้ ป ระชาชนขาดโอกาสทางการศึ ก ษา
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุมากจะมีระดับการศึกษาต่้า จึงส่งผลให้ประชาชนกลุ่มที่มีอายุมากมีพฤติกรรมการซือยามา
รับประทานเองมากกว่ากลุ่มที่มีอายุนอ้ ย
ทัศนคติ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยามารับประทานเอง ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของเอกพล กาละดี
(2557) ที่ได้ศกึ ษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาชุดของประชาชนในต้าบลนาฝาย อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
ผลการศึกษาในครังนี พบว่า ผู้ที่มีทัศนคติระดับปานกลางมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการซือยามารับประทาน
เองมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติระดับมาก 2.456 เท่า (95% CI = 1.164–5.182) ทังนี อาจเนื่องจากทัศนคติเป็นปัจจัยภายใน
ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมของประชาชน ดังนัน เมื่อประชาชนมีทัศนคติที่ดกี ็จะท้าให้มีการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องออกมา
นั่นเอง
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักให้กับประชาชนใน
ชุม ชนได้รับรู้ ถึ ง อัน ตรายของการซือยามารับประทานเอง และสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ควรมีก ารวางแผนการ
ด้าเนินงาน ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยที่ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม
(Fogus group) ในกลุ่มประชาชนที่มีพฤติกรรมการซือยามารับประทานเอง โดยแบ่งเวทีการสนทนากลุ่มออกเป็นกลุ่ม
ตามช่วงอายุ เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลเชิงลึกของแต่ละช่วงอายุ อันจะน้าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการซื อ
ยามารับประทานเอง ของประชาชนต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงพรรณนาครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อศึกษา
ปัจจัยน้า ปัจจัยเอือ ปัจจัยเสริม ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้า
ชุมชนต้าบลแม่กา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 205 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจัยน้า ปัจจัยเอือ ปัจจัยเสริม และผลกระทบด้านสุขภาพ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ้านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ (Chi Square)
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดื่มอยู่ในระดับเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตราย ร้อยละ 72.2 ชนิด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มมากที่สุดคือ เบียร์ ร้อยละ 44.9 ส่วนด้านผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 12.7 รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.8
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ปัจจัยน้า คือ เพศ (p-value = 0.006) ส่วนปัจจัยเสริม คือ การดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน
(p-value < 0.001)
คาสาคัญ: ผู้น้าชุมชน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลกระทบด้านสุขภาพ
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Abstract
The objectives of these descriptive research were to study the of alcohol consumption behavior in the
community leaders, to study about predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors associated with
alcohol consumption behavior, and to study health impact from alcohol consumption of community leaders in
Mae Ka Sub-district, Muang District, Phayao Province. The 205 community leaders were collected by simple
random sampling. The data were conltected by questionnaires; alcohol consumption behavior predisposing
factors, enabling factors reinforcing factors and health impact. The data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation and Chi-square test.
The resulte revealed that the most of samples were alcohol consumption behaviors in dangerous risk
(72.2%), and beers was the most dinking (44.9%), Health impact from alcohol consumption were hypertension
(12.7%) and diabetes mellitus (6.8%)
And showed that the factor were affected statistically significant with alcohol consumption behaviors at
0.01 level were sex (p-value = 0.006). and friend’s drinking (p-value < 0.001)
Keywords: Community leader, Alcohol consumption ,Health impact

บทนา
สถานการณ์ ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องประเทศไทยพบว่ า คนไทยมี ก ารบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์อยู่ในล้าดับที่ 40 ของโลก โดยเฉพาะเหล้ากลั่นอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก โดยจะเห็นได้ว่าสังคมไทยได้มี
การเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเข้าสู่ สังคมเมือง มีการพบปะสังสรรค์
เกิดสังคมใหม่ ๆ ขึนมา และจะเห็นได้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่สังคมไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่
หันมาบริโภคกัน จากรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทยในปี 2556
จากศูนย์วิจัยสุรา (2557) พบว่า คนไทยบริโภคแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีนักดื่มเพศหญิงและวัยรุ่นเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง ส่วนเพศชายและผู้สูงอายุมีสถิติการดื่มลดลงแต่กลับ
พบว่า มีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ของค่าใช้จ่ายทังหมด
ผู้น้าชุมชนและบุคลากรทางสาธารณสุขควรเป็นผู้น้าที่ดีของประชาชนในชุมชน รวมถึงการดูแลสุขภาพ จาก
การศึกษาพบว่า การบริโ ภคเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ของผู้ น้า ร้ อยละ 76.9 (ประทุ มทิ พย์ เหล่ าสกุล , 2549) และ
บุคลากรทางสาธารณสุขร้อยละ 67.0 (ประภัสสร สุวรรณบงกช, 2549) ส่วนในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ร้อยละ
73.3 (จิรวัฒน์ จิตตวัฒนานนท์ , 2550) สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มเพื่อเข้าสังคม ถูกเพื่อนชักน้า คลายเครียด
รวมทังงานพิธีกรรมต่าง ๆ ของในชุมชนที่จัดขึนล้วนแล้วมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยไม่ว่าจะงานบุญต่าง ๆ
เช่น ขึนบ้านใหม่ แต่งงาน งานบวช รวมไปถึงพิธีกรรมที่เกิดขึนในชุมชน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว พิธีกรรมเลียงผีเจ้า
บ้าน (วิทยา พัฒนเมธาดา, 2545; ประภัสสร สุวรรณบงกช, 2549)
จากการส้ า รวจสถานการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ภ าคเหนื อ ของส้ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ พบว่ า
ภาคเหนือมีนักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.2 ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตอ่ หัวประชากรในภาคเหนืออยูท่ ี่ 34.9 ต่อลิตร จากภาพรวมของประเทศอยู่ที่ 44.6 ลิตร สัดส่วนของนัก
ดื่มวัยท้างานอายุ 25-59 ปี ในภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 47.6 ของประชากรวัยท้างาน ทังหมดในภาคสูงกว่าสัดส่วน
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ของนักดื่มวัยท้างานในประเทศที่ ร้อยละ 38.2 ส่วนค่าใช้จา่ ยในการดื่มต่อเดือนของประชากรในภาคเหนืออยู่ที่ 585.4
บาท ส่วนผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในภาคเหนือเกิดจากดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ขับขี่
ยานพาหนะ เคยประสบอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ เคยประสบอุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะของผู้อ่ืน คิดเป็น
ร้อยละ 29.3, 7.1 และ 1.6 ตามล้าดับ ส่วนอัตราการดื่มสูงสุดในภาคเหนือที่มีความชุกในการดื่มสูงที่สุด คือ พะเยา
แพร่ พิษณุโลก เชียงใหม่ ล้าปาง แม่ฮ่องสอน และยังพบว่า จังหวัดพะเยามีดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
แอลกอฮอล์ของจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 0.766 ความชุกของประชากรในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร
วัยรุ่น อายุ 15-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.4 ส่วนประชากรอายุ 20 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 56.4 ประเภทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ที่นิยมบริโภคมากที่สุดคือ เบียร์ สุราแดง สุราขาว สุรากลั่นชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.1 46.6 และ 62.3
ตามล้าดับ
จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพของผู้น้าชุมชนต้าบลแม่กา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชนในต้าบลแม่กา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยน้า ปัจจัยเอือ ปัจจัยเสริมของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชนในต้าบล
แม่กา
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้น้าชุมชนในต้าบลแม่กา
4. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้น้าชุมชนในต้าบลแม่กา
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิด
ปัจจัยนา
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
ผลการศึ
กษา
- อายุ
\"เพิ่มเนือหา\"
- ต้าแหน่งผู้น้าชุมชน
- ระยะเวลาในการด้ารงต้าแหน่ง
- ต้าแหน่งอื่น ๆ
วิจารณ์
และสรุปผล
- ระดับการศึกษา
\"เพิ่มเนือหา\"
- สถานภาพสมรส
- อาชีพหลัก
- รายได้
กิตติ-กโรคประจ้
รรมประกาศ
าตัว
\"เพิ้ก่มารบริ
เนือหา\"
2. ความรู
โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. การรับรู้ผลกระทบในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เอกสารอ้
ปัจจัยเอื้อางอิง
1. การเข้\"เพิ
าถึ่มงแหล่
งจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
เนือหา\"
2. โอกาสในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจัยเสริม
1. มาตรการควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
2. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว
3. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน

พฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของผู้นาชุมชน

ผลกระทบด้านสุขภาพ
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ใ นการศึก ษาครังนี คือ ผู้บริ หารองค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น สมาชิก สภาเทศบาล ก้า นั น
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก้านัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน ประธานกลุม่ แม่บ้านทุกหมู่บ้านใน
ต้าบลแม่กา ในพืนที่ต้าบลแม่กา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยาจ้านวน 433 คน ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้ วยใช้ตาราง
Krejci and Morgan (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2554) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณทังสิน 205 คน จากขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากรายชื่อกลุ่ม
ตัวอย่าง (รัตนา ทรัพย์บ้าเรอ, 2556)
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครังนีเป็นแบบสอบถาม สร้างจากการศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทังหมด 5 ส่วน ดังนี
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยน้า มีทังหมด 4 ตอน
1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ต้าแหน่งผู้น้าชุมชน ระยะเวลาในการด้ารง
ต้าแหน่ง ต้าแหน่งอื่น ๆ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ โรคประจ้าตัว จ้านวน 10 ข้อ
2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ้านวน 15 ข้อ
2.1 เกณฑ์การวัดแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบเลือกตอบ 2 ค้าตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่
3. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ้านวน 10 ข้อ ลักษณะการ
ตอบเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
4. ตอนที่ 4 การรับรู้ผลกระทบในการดื่มแอลกอฮอล์ จ้านวน 10 ข้อ ลักษณะการตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ มีทั้งหมด 2 ตอน
1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน จ้านวน 7 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 2 ค้าตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่
2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ้านวน 4 ข้อ ลักษณะการ
ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเสริม มีทั้งหมด 3 ตอน
1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน จ้านวน 5 ข้อ ลักษณะ
การตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว จ้านวน 5 ข้อ
ลักษณะการตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน จ้านวน 5 ข้อ ลักษณะการ
ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน
1. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บประสบการณ์ ใ นการบริ โ ภคเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ มีทังหมด 11 ข้ อ เป็ น แบบ
เลือกตอบ 1 ค้าตอบ และแบบให้เลือกตอบได้ 3 อันดับ โดยเขียนล้าดับ 1, 2, 3 หน้าข้อที่ต้องการ
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีทังหมด 8 ข้อ ประกอบด้วย
แบบสอบถามวัดระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้แบบคัดกรองการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (AUDIT) ของ
องค์การอนามัยโลกแปลเป็นไทยโดย ปริทรรศ ศิลปะกิจ และพันธ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ (2552)
ส่วนที่ 5 ผลกระทบด้านสุขภาพที่ทาให้เกิดโรคจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 2 ค้าตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่ จ้านวน 9 ข้อ
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การตรวจสอบความตรง
น้าแบบสอบถามที่ออกแบบให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาความ
ถูกต้อง ความสอดคล้อง และครอบคลุมของเนือหา เพื่อจะได้น้าผลการตรวจสอบมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC
: Item Objective Congruence) ระหว่างข้อค้าถามกับวัตถุประสงค์ ข้อใดที่มีค่าดั ชนีความสอดคล้อง (IOC) มีมากกว่า
0.50 ถือว่ามีความสอดคล้องกับเนือหา (อุทัยทิพย์ จันทร์เพ็ญ, 2554) ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครังนีมี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.66-1.00
การตรวจสอบความเชื่อมั่น
น้าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงและการตรวจสอบจากผู้เชียวชาญทัง 3 ท่าน น้าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง (Try out) คือผู้น้าชุมชนในต้าบลแม่ใส อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร
จ้านวน 30 คน แล้วน้ามาทดสอบความเชื่อมั่น
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้กับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยหา KR-20 โดยก้าหนดค่าความ
ยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.2–0.8
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอน
บาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72
3. แบบสอบถามการรับรู้ ผลกระทบจากการบริโ ภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยหาค่ าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
4. แบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
5. แบบสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอน
บาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76
6. แบบสอบถามเกี่ ยวกั บมาตรการในการควบคุ ม การบริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน โดยหาค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.64
7. แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัว โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75
8. แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอน
บาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
9. แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพที่ท้าให้เกิดโรคจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยหา
KR-20 โดยก้าหนดค่าความอยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2–0.8
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน
2. สถิตเิ ชิงวิเคราะห์ ได้แก่ Chi–Square ในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ผลการศึกษา
เป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชนดังมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เริ่มดื่มก่อนมาด้ารงต้าแหน่งผู้น้าแล้ว คิดเป็นร้อยละ 84.9 ช่วงระยะเวลาที่
ดื่มคือมีการดื่มมามากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.9 เหตุผลในการดื่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดื่มเพื่อเข้าสังคม คิดเป็น
ร้อยละ 33.2 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มคือเบียร์ คิดเป็นร้อยละ 44.9 เฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้ในการดื่มแอลกอฮอล์
แต่ล ะครั งอยู่ที่ 1-2 ชั่วโมง คิด เป็น ร้อยละ 64.9 บุค คลที่ มัก จะชวนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้ วยคื อเพื่อน/เพื่อ น
ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 82.4 สถานที่ใช้ในการดื่มแอลกอฮอล์แต่ละส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 29.3
โอกาสที่มักจะมีการดื่มแอลกอฮอล์คือ ประเพณีต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ สลากพัตร ปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ
59.5 กิจกรรมของผู้น้าที่มักจะชวนกันดื่ม คือ หลังจากเสร็จกิจกรรมรณรงค์ คิดเป็นร้อยละ 34.6 เหตุผลที่ยังคงมีการ
ดื่มแอลกอฮอล์คือการดื่มเพื่อเข้าสังคม คิดเป็นร้อยละ 54.1 การที่มาได้ด้ารงต้าแหน่งผู้น้าไม่มีผลต่อการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะยังคงดื่มในปริมาณเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 49.8 และระดับความเสี่ยงในการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชนอยู่ในระดับความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงต่้า คิดเป็นร้อยละ 24.9
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชน โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยน้าของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.1 อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 52.7
ต้าแหน่ง ผู้น้าชุมชนที่ด้ารงต้าแหน่ง คือ อาสาสมัครสาธารณสุข ประธานแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 68.3 ช่วงระยะเวลา
ที่ด้ารงต้าแหน่งคือ 7-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.7 ต้าแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ผู้น้าคือ กรรมการหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 39.5
การศึกษาจบชันมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.8 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 78.5 อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ
26.8 รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.9 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ้าตัว คิดเป็นร้อยละ
71.7 ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 85.4 ทัศนคติอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.8 การรับรู้ผลกระทบในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่้า คิดเป็น
ร้อยละ 86.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเอือของกลุ่มตัวอย่างคือการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแหล่งจ้าหน่ายใน
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.4 โอกาสในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็ นร้ อ ยละ 50.7 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บปัจ จั ยเสริม ของกลุ่ม ตั วอย่าง คือ มาตรการในการควบคุ มการบริ โภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชนอยูใ่ นระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 81.0 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลในครอบครัวอยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 80.5 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.4
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ตาราง 1 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้นาชุมชน
ปัจจัย

p-value

ปัจจัยนา
เพศ
อายุ
ต้าแหน่งผู้น้าชุมชน
ระยะเวลาด้ารงต้าแหน่ง
ต้าแหน่งอื่นที่นอกเหนือ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
อาชีพ
รายได้
โรคประจ้าตัว
ความรู้
ทัศนคติ
การรับรู้ผลกระทบในการดื่ม
ปัจจัยเอื้อ
การเข้าถึงแหล่งจ้าหน่ายในชุมชน
โอกาสในการดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจัยเสริม
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การดื่มแอลกอฮอล์ของครอบครัว
การดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน

7.461
1.082
0.656
6.948
4.367
6.743
3.345
9.343
0.862
0.263
2.301
2.486
3.312

0.006**
0.781
0.720
0.074
0.359
0.081
0.067
0.053
0.930
0.608
0.129
0.115
0.069

2.338
0.042

0.126
0.837

2.533
1.203
24.097

0.111
0.273
0.000**

หมายเหตุ: **p-value < 0.01
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า ปัจจัยน้า ได้แก่ เพศมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า (p-value 0.06*) และปัจจัย
เสริ มได้แ ก่ การดื่มแอลกอฮอล์ข องเพื่อ นมีความสัม พัน ธ์กั บพฤติกรรมการบริ โภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ อย่างมี
นัยส้าคัญ ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ค่า (p-value < 0.001)
การศึกษาถึงผลกระทบด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชน ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 12.7 รองลงมา ได้แก่ โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และโรคตับแข็ง คิดเป็นร้อยละ 2.0
ตามล้าดับ

วิจารณ์และสรุปผล
ข้อมูลแสดงเกี่ยวกับประสบการณ์การของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชน พบว่า
ส่วนใหญ่พบว่า มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตราย ร้อยละ 72.2
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จะมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนการที่จะมีด้ารงต้าแหน่งผู้น้า ระยะเวลาที่ด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่า 10 ปีขึน
ไป เหตุผลในการดื่มคือการดื่มเพื่อเข้าสังคม ประเภทของแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มมากที่สุดคือเบียร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของอรมัย เหมืองหม้อ (2551) ได้ท้าการศึกษาแบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี อ้าเภอ
สอง จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างนิยมดื่มเบียร์ ร้อยละ 72.6 และการศึกษาของสมาน พรวิเศษศิริกุล
(2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน พบว่า เครื่องดื่มที่นิยมดื่มมากที่สุดคือเบียร์ ร้อยละ 52.40 เหตุผลในการดื่มคือ ดื่มเพื่อ
เข้าสังคม นิยมดื่มกับเพื่อน/เพื่อนร่ วมงาน และสอดคล้องกับการศึกษาของสิริรัฐ สุกั นธา และคณะ (2550) ได้
ท้าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างดื่มสุรา
กับเพื่อนมากที่สุดร้อยละ 80 และประจวบ โลแก้ว (2552) ได้ท้าการศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการบริ
โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านในอ้าเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม่พบว่า เหตุผล
ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครังแรกคือ เพื่อการเข้าสังคม ร้อยละ 39.6
ปัจจัยน้าที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชนต้าบลแม่กา พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิรัตน หงษคู (2550) ได้ท้าการศึกษาพฤติกรรมการซือ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในอ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครพบว่า เป็นเพศหญิงมากที่สุด ทังนีเนื่องจาก
ปัจจุบันเพศหญิงเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้น้ามากขึนและมองว่าเพศหญิงก็มปี ระสิทธิภาพในการเป็นผู้น้าในด้านต่าง
ๆ ได้ไม่แพ้เพศชาย และยังพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 (p-value = 0.006) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประจวบ โลแก้ว (2552) ได้ท้าการศึกษาถึง
พฤติกรรมและปัจจัย ที่มีผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า หมูบ้านในอ้าเภอ
ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับระดับการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์อย่างมีนัยส้าคัญ ทาง
สถิติ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของจิรวัตต์ จิตตวัฒนานนท์ (2550) ได้ท้าการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ้า หมู่บ้าน ต้ าบลนาเสี ยว อ้า เภอเมือง จัง หวั ดชัย ภูมิ ผล
การศึกษาพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05
อายุของผู้น้าส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 51-60 ปี ช่วงระยะเวลาที่ด้ารงต้าแหน่งจะอยู่ในช่วง 7-10 ปี การศึกษาส่วน
ใหญ่จบชันมัธยมศึกษา อาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้อยูใ่ นช่วง 5,000–8,000 บาท ส่วนระดับ
ความรู้และทัศนคติอยู่ในระดับสูงและปานกลางตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกรวรรณ บุษบง (2557)
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตสาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขนผลการศึกษาพบว่านิสติ สาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า มีความรู้
อยู่ในระดับระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 36.8 มีทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 81.1
ปัจจัยเอือที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชนพบว่าส่วนใหญ่ทุกชุมชน
มี ร้ า นจ้ า หน่ า ยแอลกอฮอล์ ใ นชุ ม ชนของตั ว เอง และการที่ อ ยู่ ใ นต้ า แหน่ ง ผู้ น้ า ท้ า ให้ ท่ า นสามารถซื อเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ไ ด้ แ ม้ ใ นกรณี ที่ มี ก ารห้ า มจ้ า หน่ า ยซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของอรมั ย เหมื อ งหม้ อ (2551) ได้
ท้าการศึกษา แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่
สถานที่สามารถ ซือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายที่สุดคือร้านขายของช้าในหมู่บ้าน ร้อยละ 82.5 ซึ่งจะพบว่า ทุก
ชุมชนมีร้านขายของช้า ในชุมชนอยูแ่ ล้วท้าให้เกิดความสะดวงในการซือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน
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ปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชนพบว่ามาตรการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้าได้เฉพาะการให้
ข้อมูล และให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ทางสังคมซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิรัตน หงษคู (2550) ไดท้าการศึกษา
พฤติกรรมการซือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในอ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า เห็นด้วยกับการขึน
ภาษีสรรพสามิต การห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ การห้ามผู้ผลิต/ผู้จ้าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จัดกิจกรรมการขายลดแลกแจกแถม ร้ อยละ 56.5, 50.0 และ 42.5 ตามล้าดับ และยังพบว่าการดื่ม
แอลกอฮอล์ของเพื่อนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (p-value < 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประจวบ โลแก้ว (2552) ได้ท้าการศึกษาถึงพฤติกรรมและป
จจัยที่มีผลตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู บานในอ้าเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม่ ที่พ บว่า ปัจ จัย เสริม คือ การดื่ม แอลกอฮอล์ ของเพื่อ น/เพื่อนร่ว มงาน มีความสัม พัน ธ์ กั บระดั บการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่ างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา เย็นฉ่า (2553) ได้
ท้าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นหมู่บ้านมะนาว จากการวิจัย
พบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเพื่อน มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชน ส่วนใหญ่โรคที่เกิดจากการ
บริโภคแอลกอฮอล์ระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 12.7 รองลงมา ได้แก่ โรคเบาหวาน คิดเป็น
ร้อยละ 6.8 โรคตับแข็ ง คิดเป็นร้อ ยละ 2.0 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประภัส สร สุ วรรณบงกช (2549) ได้
ท้าการศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลกรสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาสุขภาพที่พบ
มาก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ตับแข็งและเบาหวาน รอยละ 8.6, 1.4, 0.9 ตามล้าดับ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิ จั ย ในครั งนี ควรน้ า ไปใช้ใ นการก้ า หนดนโยบายและวางแผนการด้ า เนิน งานการแก้ ปั ญ หา
พฤติกรรม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชน
2. เนื่องจากการวิจัยครังนีพบว่า เพศ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้น้าชุมชน โดยพบว่า เพศหญิงมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากกว่าเพศชาย จึง ควรน้ าผลการวิจัย ดัง กล่ าวไปศึก ษาหามาตรการหรือวางแผนเพื่อ ลดการบริโ ภคเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ของเพศหญิงให้ลดลง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบของผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ควรมีรูปแบบในการศึกษาแนวทางหรือการส่งเสริมมาตรการที่จะน้ามาใช้ในการควบคุ มแก้ไขปัญหา การ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในต้าบลแม่กา
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สุดท้ายนี ขอขอบคุณ ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีต้าบลแม่กา คณะผู้บริหารเทศบาลต้าบลแม่
กา สมาชิ ก สภาเทศบาลต้ า บลแม่ก า ผู้ อ้ า นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต้ า บลแม่ก า และผู้ อ้ า นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยเคียน ชมรมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต้าบลแม่กา กลุ่ม
แม่บ้านต้าบลแม่กาผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครังนี ทุกคนมีส่วนช่วยให้งานวิจัยนีส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางเว็บ กรณีศกึ ษาโรงเรียนบ้านห้วยอูน จังหวัด
ลาปาง
The Web-based Management Information System. Case Study: BanHauy-oon
School, Lampang Province
ศิระณัฏฐ์ ศิริเมืองงาว1* และ สาคร เมฆรักษาวนิช2
Siranut Sirimuangngao1* and Sakorn Mekruksavanich2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบระบบดูแลและติดตามผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยอูนและเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล 2) ศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านห้วยอูน ในการค้นคว้าองค์
ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยอูน จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านห้วยอูน
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน โดยสถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็น
รายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบสัญลักษณ์นาทางในเว็บ และด้านประโยชน์การนาไปใช้ ผู้ใช้บริการมี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศ การจัดการทางเว็บ เว็บไซต์โรงเรียน

Abstract
The purpose of this research are 1) to design the care system and follow up for students of Ban Huayoon School and for becoming the center of data. 2) to study the satisfaction of users to the website of Ban
Hauy-oon school for research knowledge and information discovery and academic interpersonal communication.
The research sample consists of 40 persons - directors, teachers, student's parents and educational personnel of
Ban Hauy-oon. The tools used in this study are Ban Hauy-oon school's website and the user satisfaction
questionnaire of Ban Hauy-oon School. The statistics used in this study are percentage, mean and standard
deviation.

1

นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Technology and communtcation, University of Phayao, Phayao 56000
2
School of Technology and communtcation, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding anther : wrp_kk@hotmail.com
2

- Proceedings -

153

The results show that the user satisfaction is the highest in overall level. When considering each
satisfaction aspect, the users are satisfied with the highest level of satisfaction, contents, the design of
navigation symbols on the web, and the benefit apply.
Keywords: Information system, Web-based management, School website

บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน
เช่น การสืบค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร โดยผ่านทางระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยในการศึกษาและการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่ว
โลก ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดาเนินงานทุก ๆ สาขาอาชีพ
โรงเรียนบ้านห้วยอูน อาเภองาว จังหวัดลาปาง เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปางเขต 1 ได้ ดาเนิน การสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ปีที่ 6 ซึ่งยังไม่มี
เว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ กับทางโรงเรียน แต่เดิมจะต้อง
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์หรือติดต่อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็เฉพาะหน่วยงานหรือคนที่รู้บางกลุ่มเท่านั้น
โดยที่บุคคลทั่วไปอาจไม่ทราบ หรือบางทีอาจเข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรง ซึ่งบางครั้งอาจทาให้เสียเวลาใน
การเดินทางเข้ามาติดต่อหรืออาจเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งในส่วนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากโรงเรียนที่
ต้ อ งการจะประชาสั ม พั น ธ์ ก็ ต้ อ งพึ่ ง พาหน่ ว ยงานอื่ น ท าการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ จึ ง ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่อยากทราบข้อมูลข่าวสาร หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ จากทางโรงเรียนไม่ได้รับข้อมูลโดยตรงหรืออาจได้รับข้อมูล อย่างคลาดเคลื่อนและล่าช้า ซึ่งทาง
โรงเรียนยังไม่มรี ะบบใด ๆ เข้ามารองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้โดยตรง
ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูนขึ้น โดยเว็บไซต์ที่พัฒนาสามารถแสดง
และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของโรงเรียนให้ทันต่อเหตุการณ์ได้ต ลอดเวลา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงระบบการบริหารงานภายในโรงเรียนในแต่ละฝ่าย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะครู
บุคลากรการทางศึกษา นักเรียน และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยเฉพาะโปรแกรมสนับสนุนทางด้านระบบดูแลและติดตาม
นักเรียน โดยผู้ปกครองหรือครูสามารถตรวจเช็คได้วา่ วันนี้มีนักเรียนคนไหน มา ลา หรือขาด ผ่านเว็บไซต์น้ีได้โดยตรง
และครูทุกคนสามารถเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ได้ตลอดเวลา โดยเข้าสู่ระบบการ
แก้ไขข้อมูลและต้องมีรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย และเป็นศูน ย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เข้ามาติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนบ้านห้วยอูนผ่านทางระบบดังกล่าว ตลอดจนได้รับข่าวสารทางการศึกษาจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง และหน่วยงานทางการศึกษา
อื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์น้ไี ด้
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีในการศึกษาวิจัยนี้ ได้ใช้แบบจาลอง SDLC (System development Life Cycle) ในการวิจัย โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ทาความเข้าใจกับปัญหา ศึกษาปัญหาจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
รวมทั้งบุคคลภายนอก
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาการทาเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลการทาเว็บไซต์การออกแบบ
เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านห้วยอูน ศึกษาการใช้งานของภาษา PHP (Hypertext preprocessor) และ MySQL (Structured
Query Lanquage)
3. วิเคราะห์ระบบ เพื่อการออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน
บ้านห้วยอูน โดยเก็บข้อมูลจากการสอบถามข้อมูลจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. การพัฒนาระบบ และจัดทาเอกสาร โดยการจัดทาคู่มือการใช้งานโปรแกรม เมื่อโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์
พร้อมที่จะใช้ เช่น ส่วนเมนูต่างๆ และวิธีการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน เป็นต้น
5. การทดสอบและบารุงรักษาระบบ โดยทดลองใช้เว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน กับผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยอูน เพื่อทดสอบหาข้อผิดพลาด
6. การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ ทาการประเมินผลโดยนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน ออกไปใช้
งานกั บผู้ บริ ห าร ครู ผู้ ป กครองและบุ ค ลากรทางการศึก ษาของโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยอู น จ านวน 40 คน ซึ่ ง มีก าร
ประเมินผลการใช้งาน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน
7. ทาการสรุปผลการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับตามวีธีของลิเคิร์ท (Likert) จานวน 15 ข้อ
2. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการกาหนดให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์
โรงเรียนบ้านห้วยอูนที่ได้พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ จานวน 40 คน พร้อมทั้งทาแบบประเมิ นความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
งานเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้
นาแบบประเมินความพึงพอใจไปทาการสารวจ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน
จานวน 40 คน
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1. สูตรสถิติ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่นาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1.1 สูตรของเครซี่และมอร์แกน(Krejcie & Morgan)
2

n

x

Np (1  p)

e ( N 1)  x
2

2

p(1  p)

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ระดับความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้

= ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95% ( x 2 =3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้กาหนด p = 0.5)

x

2

การหาผลลัพธ์คิดเป็นความน่าชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างประชากร ตามสูตรดังนี้
n
n

3.841* 40 * .5(1  .5)
2

.05 (40  1)  3.841* .5 * (1  .5)
38.41
1.06

n  36.24

ความน่าเชื่อถือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 36.24
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation : S.D ) ได้จากสูตรนี้
n  x  ( x ) 2
2

S .D. 

n(n  1)

S.D.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

n = จานวนข้อมูลทั้งหมด

 x = ผลรวมข้อมูลแต่ละตัว
 x = ผลรวมข้อมูลกาลังสอง
2

การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน โดยนาค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ดังนี้
ค่าอยู่ระหว่าง 4.50 ถึง 5.00
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สดุ
ค่าอยู่ระหว่าง 3.50 ถึง 4.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
ค่าอยู่ระหว่าง 2.50 ถึง 3.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าอยู่ระหว่าง 1.50 ถึง 2.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
ค่าอยู่ระหว่าง 1.00 ถึง 1.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

- Proceedings -

156

ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
บ้านห้วยอูนให้มีขอ้ มูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และทันยุคสมัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย และ
การรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภายในโรงเรียน รวมถึงสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทาการ
กาหนดความต้องการและนามาวิเคราะห์การออกแบบระบบในการพัฒนาเว็บไซต์ กรณีศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วย
อูน และศึกษาระบบฐานข้อมูล เพราะระบบฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทาให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมู ล
ที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยไม่เกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล และยังหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล
ด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ โดยที่มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ 1) โปรแกรมสนับสนุนดูแลและ
ติดตามนักเรียน ในการ มาเรียน ขาด หรือลา ที่มีประโยชน์ต่อครูผู้สอน ครูประจาวิชา หรือผู้ปกครอง ที่สามารถ
ตรวจเช็คนักเรียนได้โดยผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูนได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นข้อดีสาหรับผู้ปกครองที่สามารถรู้
ข้อมูลของนักเรียนในการมาโรงเรียน โดยข้อมูลนักเรียนจะถูกอัพเดททุกวันจากครูเวรประจาวันที่จะต้องเข้าไปเพิ่มเติม
แก้ไขสถิติของนักเรียนแต่ละวัน จึงทาให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงทุกวัน 2) เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปแก้ไข
เพิ่มเติมข้อมูลข่าวสาร บทเรียนหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้ด้วยตนเองแต่ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และออกแบบระบบสาหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ จะให้ความสาคัญกับทางด้านความปลอดภัยจึงได้ออกแบบให้มี
หน้าการล็อคอิน เพื่อสิทธิ์ในการใช้งาน สาหรับผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าไป ลบหรือเพิ่มได้ โดยผ่านหน้าล็อคอิน 3) ความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยอูน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูนอยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกด้านเช่นเดียวกัน โดย
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจทางด้านความสะดวกและมีประโยชน์ในการตรวจเช็คการเข้าเรียนของนักเรียนและความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านข้อมูลที่นาเสนอบนเว็บไซต์ และด้านระบบ
นาทาง ด้านการออกแบบหน้าเว็บเพจ และด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บเพจ ตามลาดับผลการศึกษาพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนบ้านห้วยอูน โดยมีความพึงพอใจตามลาดับจากมากไปหาน้อยในแต่ละด้าน เช่นความพึงพอใจด้าน
คุณภาพของเนื้อหา(Content) ระดับมากที่สุด 89.5% ระดับพึงพอใจมาก 8.5% และระดับ พึงพอใจปานกลาง 2%
รองลงมามีความพึงพอใจทางด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ(Design) ระดับมากที่สุด 81.07% ระดับพึง
พอใจมาก 13.93% ระดับพึงพอใจปานกลาง 5% โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด ระดับมากที่สุด 83.83%
ระดับพึงพอใจมาก 12.84% และระดับพึงพอใจปานกลาง 3.33% ซึ่งมีผลการดาเนินงานสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1
ถึง 4
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รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอส่วนการใช้เข้าสูร่ ะบบหรือล็อคอินเข้าปรับปรุงแก้ไข ของเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยอูน
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รูปที่ 3 เข้าไปจัดการระบบในส่วนของหัวข้อต่างๆ

รูปที่ 4 เมนูการตรวจสอบข้องมูลนักเรียน โดยสืบค้นด้วยเลข 13 หลัก หรือเลขประจาตัวนักเรียน
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วิจารณ์และสรุปผล
จากการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลฐานความรู้และความต้องการ นามาวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล และทาการสร้างหน้าเว็บไซต์ของระบบโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver CS6 และใช้ภาษา PHP ใน
การควบคุมการทางานของระบบและติดต่อกับฐานข้อมูล
เมื่อได้ทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาระบบและนาไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ผู้ใช้งานเพื่อทาการทดสอบการทางาน และประเมินความพึงพอใจของระบบจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ให้ผู้ใช้ได้ตอบพบว่า ผู้ใช้มคี วามพึงพอใจในหัวข้อของความสะดวกและมีประโยชน์ในการ
ตรวจเช็คการเข้าเรียนของนักเรียนและความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเป็นปัจจุบันมีความพึงพอใจมากที่สุด และ
รองลงมาในหัวข้ออื่นๆ เหตุที่เป็น เช่นนี้เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และออก
แบบอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้นั้น ในการนาไปใช้ควรมีการพัฒนาเพิ่มในส่วนของ Mobile Application
เพื่อให้ผู้สนใจในการนาระบบไปใช้งานได้ง่าย และการพัฒนาเพิ่มในส่วนของระบบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน เช่น
ระบบดูแลและติดตามผู้เรียน

กิตติกรรมประกาศ
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่าง
ยิ่งจาก ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาความรู้และคาปรึกษา
ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ทาให้การศึก ษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็ จ
สมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นดี้ ้วย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้
ความรู้ และให้คาแนะนาด้วยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยอูน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้กรุณาตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบแด่ คณาจารย์ผู้ให้ความรู้
และให้คาปรึกษา ตลอดจนผู้ท่เี กี่ยวข้องทาให้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จได้ด้วยดี
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กฎหมาย ทาให้เกิดการตีความลักษณะพยานที่ได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตของการกระทาความผิด เงื่อนไขยื่นขอกัน
ตนเป็นพยานในคดี และระยะเวลาการคุ้มครองพยานทางคดีไปในทางที่เป็นผลร้ายกับพยานที่กระทาโดยมิได้มีเจตนา
หรืออาจมีส่วนร่วมมากน้อยต่างกัน ทาให้การคุ้มครองพยานโดยไม่ดาเนินคดี ไม่ครอบคลุมมาตรการทางปกครองที่
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ความผิดโดยทางอ้อม โดยไม่ถูกดาเนินคดีทั้งทางอาญา ทางวินัย ทางปกครอง และทางแพ่ง รวมถึงแก้ไขนิยามของ
พยานให้ครอบคลุมรวมถึงบุคคลซึ่งได้ถูกใช้เป็นผู้กระทาความผิด โดยทางอ้อม และเพิ่มเติมหลักการคุ้มครองพยาน
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Abstract
Witness Protection of National Anti-Corruption Commission according to Organic Action Counter
Corruption, B.E. 2542 (1999) edited No. 2, B.E. 2554 (2011), Section 103/6 accompanies Notification of the
N.C.C. Commission, Rules, Procedures and Conditions of Person’s or Accused’s Immunities as the witnesses
without prosecuting, B.E. 2554 (2011), clause 3, 4 and 11. Including the Regulation of N.C.C. Commission as to
Protection and Assistance the witness B.E. 2554 (2011), clause 8. There is the problem which has affected on
witness protection because the inexplicit of the laws. It causes the interpretation of the category of the witness,
the boundary of the offense, the condition of applying for precluding as witness and the period of protection,
which against the witness who unintentionally breaking the law or being a part of an offend. Therefore, the
proceeding of witness protection has not covered to the administrative measures which effected to the rights of
the witness, also conflicts to the will of the witness immunity against higher officers who breaks the laws.
Consequently, this independent study has proposal to not take any action to the unintentionally breaking
the law witness in any kind of responsibilities, whatever as criminal, discipline, administrative or in civil case.
Moreover, the norm of witness should be amended in order to cover the indirect offender, also should be
retrospective to witness under the Witness Protection of National Anti-Corruption Commission.
Keywords: Witness Protection, Immunity from Prosecution, National Anti-Corruption Commission

บทนา
การบริ ห ารราชการบ้ า นเมือ งที่ ดี เป็ นหั ว ใจส าคั ญ ของการพั ฒ นาประเทศให้ มีประสิทธิ ภ าพอย่า งยั่ ง ยืน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และแนวทางโครงสร้าง
ในการบริหารประเทศ ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ (สิญภพ รูปเตี้ย , 2558, หน้า 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตรวจสอบการกระทาความผิดโดยบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (สุดสงวน สุธี
สร, 2545, หน้า 61) เช่น การทุจริตโดยใช้โอกาสจากตาแหน่งหน้าที่ราชการ ทั้งที่เป็นข้าราชการระดับสูงและ
นักการเมือง ในขณะเดียวกันก็มีการบังคับขู่เข็ญให้ข้าราชการระดับล่างร่วมกระทาความผิดโดยที่บุคคลเหล่านั้นต้อง
จายอมร่วมกระทาความผิดด้วยเพื่อความอยูร่ อดในตาแหน่งหน้าที่ของตน (ฐานิสรา พาหะมาก, 2555, หน้า 1)
อย่างไรก็ตาม การกระทาความผิดโดยบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ส่วนใหญ่เป็นการกระทาผิดหรือร่วม
กระทาผิดภายในองค์กรภายใน ดังนั้นพยานหลักฐานในการกระทาความผิดจึงแสวงหาได้ยาก เนื่องจากมักไม่มี
บุคคลภายนอกรู้เห็นเหตุการณ์หรือการกระทาผิดความผิด อีกทั้งผู้กระทาความผิดมักมีความเชี่ยวชาญในการปกปิด
และทาลายพยานหลักฐาน ด้วยเหตุน้ีมาตรการเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานจากการกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
จึงมีความจาเป็นและสาคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับการดาเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114/ตอนที่ 55 ก/หน้า 1/11ตุลาคม 2540) ที่ผ่านมาได้
กาหนดให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ง ชาติ หรือที่เรียกว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ น
หน่วยงานอิสระมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนีส้ ินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ
ไต่สวนข้อเท็จจริงและทาความเห็นในกรณีที่มีการร้องขอให้ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งในระดับสูงออก
จากตาแหน่ง หรือดาเนินคดีอาญากับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และไต่สวนวินิจฉัยว่า
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เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ หรือที่กระทาความผิดใน
ลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ แม้ภายหลังจะได้มีการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 ด้วยเหตุแห่งการปฏิรูปการเมืองการปกครอง แต่ก็ยังคงการ
บั ง คั บใช้พ ระราชบั ญ ญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 ต่อ ไป
จนกระทั่งมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ ทั้งฉบับปี พ.ศ. 2550 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 124/ตอนที่ 47 ก/หน้า 1/24 สิงหาคม 2550)และปี พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 40
ก/หน้า 1/6 เมษายน 2560) ในปัจจุบัน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของคณะกรรมการป.ป.ช. นอกจากจะเป็น
การใช้อานาจหน้าที่เพื่อไต่สวนและวินิจฉั ยการกระทาทุ จริตของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ แล้ว ยังมีการใช้มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานและคุ้มครองพยานจากการใช้อานาจที่มิชอบนั้นอีกด้วย เนื่องจากคดีดังกล่าว
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทาให้พยานบุคคลไม่ กล้าให้เบาะแสหรือเป็นพยานให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนั้นการ
ปราบปรามการกระทาความผิดดังกล่าวจึงมักไม่ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการเพื่อให้เบาะแสหรือเป็นพยาน ซึ่ง
เมื่อไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ ผู้ถูกกล่าวหาก็หลุดพ้นข้อกล่าวหาหรือชนะคดีในชั้นศาล และด้วยความสาคัญ ของ
พยานบุคคลในคดีที่เป็นกุญแจสาคัญอันนามาสู่การไต่สวนและวินิจฉัยการกระทาทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ การ
คุ้มครองพยานดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/6 ได้กาหนดให้อานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะกันบุคคล
หรือผู้ถูกกล่าวหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้
ถ้อยคาหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทา
ผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีได้ตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกัน
บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี พ.ศ.2554 เพื่อเป็นเครื่องมือแสวงหาพยานหลักฐานสาคัญใน
คดีเพื่อมัดตัวผู้กระทาผิดที่เป็นตัวการสาคัญและลงโทษตามกฎหมายได้ (มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล , 2558, หน้า 233)
นอกจากนี้ยังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพยานที่มาให้ข้อเท็จจริงที่ตนรู้เห็นต่อศาล สามารถลงโทษผู้กระทาผิด หรือ
ปล่อยผู้บริสุทธิ์ให้ได้รับอิสรภาพโดยเร็วโดยมาตรการคุ้มครองพยานในการไม่ถูกดาเนินคดีดังกล่าวก็เพื่ อสอดรับกับ
รัฐธรรมนู ญ มาตรา 25 วรรค 4 ที่ได้ บัญญั ติรับรองให้บุคคลซึ่ งได้ รับความเสีย หายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพหรือจากการกระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ ดังนั้นการกาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานและคุ้มครองพยานโดยไม่ถูก
ดาเนินคดีนั้น นอกจากจะมุ่งเพื่อนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษแล้ว ยังเป็นการผสมผสานมาตรการทั่วไปและ
มาตรการพิเศษเพื่อความสาเร็จของกระบวนการยุติธรรม ที่จะได้พยานหลักฐานที่ดีที่สุด (Best Evidence) หรือพยาน
สาคัญในคดี (Material Witness) และคุ้มครองสิทธิของพยานในคดีอาญาเพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
อีกด้วย (อนันตนัฎ แบ่งบุญ, 2557, หน้า 2)
อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในปัจจุบันต้องประสบอุปสรรค เนื่องจากการ
กาหนดลักษณะพยานที่ได้รับความคุ้มครอง และการกาหนดขอบเขตของการกระทาความผิด รวมถึงการกาหนด
เงื่อนไขยื่นขอกันตนเป็นพยานในคดี ที่ไม่ชัดเจน อีกทั้งการกาหนดระยะเวลาการคุ้ มครองพยานทางคดีที่ไม่มีผ ล
ย้อนหลังในขณะที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระทาผิด ส่งผลให้บทบัญญัติของกฎหมายเป็นผลร้ายกับพยาน การ
คุ้มครองทางคดีไม่ครอบคลุมมาตรการทางปกครอง และเจตนารมณ์คุ้มครองพยานในกระบวนการยุติธรรมไม่สาเร็จ
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เช่น กรณีข้าราชการที่ถูกกันไว้เป็นพยานในคดีทุจริตสอบนายอาเภอเมื่อปี 2552 ซึ่งภายหลังชี้มูลความผิด ปรากฏ
กรมการปกครองตีความพยานเหล่านั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทาผิดในลัก ษณะมีเจตนาที่กระทาความผิดจริง จึง
เพิกถอนสิทธิจากผลการสอบนายอาเภอในครั้งนั้นของข้าราชการซึ่งเข้าเป็นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมไป
กับผู้ถูกกล่าวหาที่ช้ีมูลว่ากระทาผิดจริง ซึ่งเมื่อทางกรมการปกครองเพิกถอนสิทธิพยานในคดีย้อนหลังรวมไปกับ
ผู้กระทาความผิดที่มีเจตนากระทาความผิดจริง ส่งผลให้พยานในคดีไม่มีสทิ ธิเข้ารับการอบรมโรงเรียนนายอาเภอ อัน
อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งในระดับชานาญการพิเศษเพื่อที่จะก้าวเป็นนายอาเภอต่อไป ด้วยเหตุ
นี้จึ ง ทาให้ ม าตรการกั น บุ ค คลไว้เ ป็ น พยานตามมาตรการคุ้ ม ครองพยานในคดี ข องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการคุม้ ครองพยานจากการถูกดาเนินคดีเนื่องจากการกระทานั้นมิได้เกิดจากเจตนา หรืออาจมีส่วน
ร่วมมากน้อยต่างกันแล้วถูกกันเป็นพยานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทาความผิดในระดับที่สูง
กว่า ซึ่งถือว่าพยานดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธิ์ตามพระราชบัญญัติน้ีต้องประสบกับอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อคุ้มครองพยานจากการถูกดาเนินคดี และกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างมาก
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น วิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาปัญหาการคุ้มครองพยานของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อแสวงหามาตรการทางกฎหมาย คุ้มครองพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นปัญหา
สาคัญของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพที่จะนาตัวการสาคัญในการทุจริตมาลงโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1) ศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และนิวซีแลนด์
2) วิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองพยานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การคุ้มครองพยานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่สามารถคุ้มครองสิทธิ
ของพยานได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัญหาการกาหนดลักษณะพยานที่ได้ รับความคุ้มครอง ปัญหาการกาหนด
ขอบเขตของการกระทาความผิด ปัญหาการกาหนดเงื่อนไขยื่นขอกันตนเป็นพยานในคดี และปัญหาการกาหนด
ระยะเวลาการคุ้มครองพยานทางคดีที่ไม่มีผลย้อนหลัง ส่งผลให้บทบัญญัติของกฎหมายเป็นผลร้ายกั บพยาน การ
คุ้มครองทางคดีไม่ครอบคลุมมาตรการทางปกครอง และเจตนารมณ์คุ้มครองพยานในกระบวนการยุติธรรมไม่สาเร็จ
จึงจาเป็นต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายให้มคี วามเหมาะสมยิ่งขึน้

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยรูปแบบการศึกษาอิสระ (Independent Study) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) แบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทั้งเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Document) ได้แก่
บทบัญญัติกฎหมาย และเอกสารขั้นทุตยิ ภูมิ (Secondary Document) ได้แก่ ตารา คาอธิบายกฎหมาย และทฤษฎีทาง
กฎหมาย รายงานการศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อรวบรวมเอกสารและข้อมูลแล้ว จะนาไปวิเคราะห์
ศึกษาต่อไป
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ผลการศึกษา
ผลการวิจัยปั ญหาการคุ้ม ครองพยานของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติพ บ
ปัญหากฎหมายดังนี้
1) การกาหนดลักษณะพยานที่ได้รับความคุ้มครอง
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/6 กาหนดมาตรการกันบุคคลให้เป็นพยานในคดีได้โดยไม่ต้องถู ก
ดาเนินคดี ไว้วา่ “บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีสว่ นเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้
ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญในการที่จะใช้เป็ นพยานหลักฐาน
ในการวินิจฉัยชีม้ ูลการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้
เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด”
การบัญญัติไว้เช่นนีก้ ็เพื่อให้บคุ คลที่อาจกระทาความผิดร่วมด้วย ไม่ว่าจะโดยเจตนา หรือด้วยความจาเป็นซึ่งอาจถูก
บังคับโดยหน้าที่และตาแหน่ง หรือกระทาความผิดโดยการถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิด หรือถูกหลอก
ให้ ก ระทาความผิ ด ก็ ส ามารถเข้ า ร่ ว มเป็ น พยานเพื่อ น าตั ว การใหญ่ ม าลงโทษ โดยที่ ก ลุ่ ม บุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ถู ก
ดาเนินคดีได้ นอกจากนี้ การเป็นพยานในคดีนั้นจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคล หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี พ.ศ. 2554 กาหนดเท่านัน้ โดยข้อ
4 (1) ของประกาศดังกล่าว กาหนดลักษณะของบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานต้องมีลักษณะคือ
“เป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือระหว่างการดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่ อนการไต่สวน
ข้อเท็จจริง หรือระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง”
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว “พยาน” ที่อาจถูกกันของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากพิจารณา
ด้วยหลักการตีความในคดีอาญาโดยเคร่งครัดตามตัวอักษร พยานดังกล่าวก็ถือว่ามีลักษณะ “เป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์
และมีส่วนเกี่ยวข้อง” หรือ “มีส่วนร่วมในการกระทาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ”
หรือ “ระหว่างการดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือระหว่าง
การไต่สวนข้อเท็จจริง” หมายความว่า พยานคนดังกล่าวถือเป็นผู้ก ระทาความผิดด้วย ไม่ว่าจะกระทาความผิดด้วย
เจตนาหรือไม่ หรือพยานดังกล่าวนัน้ กระทาความผิดโดยสาคัญผิด หรือถูกหลอกให้กระทาความผิด หรือเป็นพยานที่
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดของผู้กระทาความผิดทางอ้อมด้วย เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกข่มขู่ บังคับจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งที่มิชอบของผู้บังคับบัญชาโดยสาคัญผิด ก็ถือว่า เป็นรู้เห็น
เหตุการณ์ที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนร่วมในการกระทาผิดทุกกรณี ไม่วา่ โดยเจตนาหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ในการ
ตีความกฎหมายอาญา บางกรณีการตีความตามตัวอักษรแตเพียงอยางเดียว ยังไมอาจทาใหเข้าใจความหมายที่
แท้จริงของบทบัญญัติแหงกฎหมายได ดังนัน้ จึงต้องตีความโดยพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายนัน้ ๆ เช่นกัน ซึ่ง
เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 ที่เป็นกฎหมายผสานมาตรการทั่วไปและพิเศษเข้าด้วยกัน และมุ่งใช้เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานและเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาความผิดในระดับที่สูงกว่า ดังนั้นการคุ้มครองพยานจากการใช้
อานาจที่มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่ องจากพยานมักเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์อย่าง
ใกล้ชิด การมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มักเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกบังคับโดย
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ผู้บังคับบัญชาให้กระทาการนั้นๆ ด้วยเหตุน้ีในการมีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการกระทาค วามผิดใน
กรณีดังกล่าวนี้ จึงมิใช่เป็นกรณีที่กระทาโดยเจตนาเสมอไป อีกทั้งการมีส่วนร่วมในการกระทานั้นก็จะมีมากน้อย
ต่างกันไป ดังนั้นพยานที่ถูกกันไม่ดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตินจี้ ึงถือเป็นผู้บริสุทธิ์
แต่ทั้งนี้ด้วยมาตรการทางกฎหมายดั งกล่าวเป็ นกฎหมายที่เกี่ ยวข้อ งกับเจ้ าหน้าที่ รัฐซึ่ งเชื่อมโยงกั บ
กฎหมายของหน่วยงานอื่นๆ เมื่อบทบัญญัติไม่มีความชัดเจน จึงส่งผลให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่นๆ อาจ
ตีความคุณลักษณะพยานตามมาตรา 103/6 แห่งพระราชบัญญัติดดังกล่าว ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคล หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี พ.ศ. 2554 ข้อ
4 (1) ไปโดยเคร่งครัด ปราศจากการพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น กรณีข้าราชการที่ถูกกันไว้เป็นพยานในคดี
ทุจริตสอบ ซึ่งภายหลังชีม้ ูลความผิด ปรากฏกรมการปกครองตีความพยานเหล่านั้นเป็นผู้มี ส่วนร่วมในการกระทาผิด
ในลักษณะมีเจตนาที่กระทาความผิดจริง ส่งผลให้เกิดการเพิกถอนสิทธิจากผลการสอบของข้าราชการซึ่งเข้าเป็น
พยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมไปกับผู้ถูกกล่าวหาที่ช้ีมูลว่ากระทาผิดจริง โดยการตีความดังกล่าวทาให้พยาน
ดังกล่าว อาจตกเป็นบุคคลที่กระทาการทุจ ริตด้วยบทบัญญัติของกฎหมายอันนามาซึ่งผลร้ายแก่ตัวพยาน แม้ว่าจะ
ได้รับสิทธิจากการกันเป็นพยาน ที่จะไม่ถูกดาเนินคดีหรือโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลข้าราชการที่กระทาไปโดยถูก
หลอก หรือโดยสาคัญผิดในคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการกระทาความผิด จากผู้กระทา
ความผิดโดยอ้อม ก็อาจถูกผลกระทบทางคาสั่งทางปกครองหรือสิทธิอื่นใดที่พึงได้รับด้วยเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งแตกต่าง
จากมาตรการคุ้มกันพยานตามกฎหมาย Whistleblower Protection Ac 2010 ของมาเลเซียและกฎหมาย Protected
Disclosures Act 2000 ของนิวซีแลนด์ที่มีการกาหนดลักษณะพยานบนพืน้ ฐานของความเชื่อโดยสุจริตและมีเหตุผลอัน
สมควร อันทาให้ไม่จากัดเฉพาะว่าบุคคลนั้นต้องเป็นผู้ร่วมกระทาผิดในลักษณะของตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้เท่านัน้
แต่ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับแนวทาง Use Immunity ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นการคุ้มกันผู้ร่วมกระทาผิดระดับล่างที่มิใช่
ตัวการสาคัญในการกระทาความผิดโดยเฉพาะ และแนวทาง Witness Immunity Doctrine ของประเทศอังกฤษซึ่งคุ้ม
กันพยานที่เป็นผู้ตอ้ งหาและได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นพยานของรัฐ
2) การกาหนดขอบเขตของการกระทาความผิด
ด้ ว ยลั ก ษณะของ “พยาน” ที่ จ ะได้ รับ การคุ้ ม ครองในฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/6 นัน้ จะต้องเป็น “บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิด
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่
ดาเนินคดีก็ได้” ประกอบ ข้อ 4 (1) ของประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกัน
บุคคล หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี พ.ศ.2554 ที่กาหนดลักษณะบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อาจถูก
กันไว้เป็นพยานจะต้องมีลักษณะคือ “เป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้อง” หรือ “มีส่วนร่วมในการกระทาผิด
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือระหว่างการดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง ” จากองค์ประกอบดังกล่าวคาว่า “มี
ส่วนเกี่ยวข้อง” หรือ “มีส่วนร่วม” ในมาตรา 103/6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงหมายถึงผู้มีส่วนร่วมกระทา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้กระทาความผิดโดยตรงหรือที่เรียกว่า “ตัวการ” ที่ต้องรับ
ผิดตามมาตรา 83 หรือ “ผู้ใช้” ที่ต้องรับผิดตามมาตรา 84 หรือกรณีที่บุคคลกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการ
ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อ่นื กระทาความผิดก่อนหรือขณะกระทาความผิด แม้ผู้กระทาความผิดจะมิได้
รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทาความผิดถือเป็น “ผู้สนับสนุน” ตาม
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มาตรา 86 แต่ ทั้ ง นี้ ด้ ว ยบุ ค คลที่ ก ระท าความผิ ด จะต้ อ งรั บ ผิ ด ในทางอาญาเมื่ อ ได้ ก ระท าโดยเจตนา อั น เป็ น
องค์ประกอบสาคัญตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 กล่าวคือ แม้ในกรณีที่ผู้ กระทาความผิด หลอกให้ผู้อ่ืน
กระทาความผิด หรือที่ในทางกฎหมายอาญาเรียกว่า “ผู้กระทาความผิดโดยทางอ้อม” กล่าวคือ กระทาการที่ “ก่อให้
ผู้อื่นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง” และ “การกระทาตามที่ก่อให้ผู้อ่ืนกระทาการนั้นเป็นความผิดทางอาญา” รวมถึง
“มีเจตนาที่จะก่อให้ผู้อ่นื กระทาการนั้นๆ ด้วย” ผู้ใช้นนั้ ก็ตอ้ งรับผิดตามมาตรา 59 เสมือนกระทาด้วยตนเอง ส่วนผู้ถูก
ใช้หรือถูกหลอกนั้นจะถือว่าเป็นผู้เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดของผู้อ่ืน หรือที่เรียกว่า “Innocent Agent”
ในทางกลับกัน หากเป็นกรณีที่ผู้ถูกใช้นนั้ “ถูกหลอก” โดยผู้ใช้ แม้จะมีการกระทาแต่ก็ขาดซึ่งเจตนา ก็ถือว่าบุคคลนั้น
เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดของผู้กระทาความผิดโดยทางอ้อม จึงไม่ต้องรับผิด เพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็น
องค์ประกอบความผิด การที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เนื่องจากเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ดาเนินการ
โดยตรงต่อปัจเจกบุคคลและมีผลผูกพันต่อสิทธิและหน้าที่และความรับผิดของบุคคลนั้น ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมาย
อาญาจึงต้องกระทาไปโดยเคร่งครัด ไม่เป็นโทษแก่ตัวบุคคล เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคลที่สุจริตอัน
อาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาดได้ แต่ ด้วยการกาหนดขอบเขตของพยานตามความหมายของ
ประกาศฯ ข้อ 4 (1) ที่พยานนั้นต้องเป็นผู้ที่ “ร่วมกระทาความผิด” ซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงเป็น “ตัวการ” ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 หรือ “ผู้ใช้” ตามมาตรา 84 มาตรา 85 หรือ “ผู้สนับสนุน” ตามมาตรา 86 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา แต่มไิ ด้หมายความรวมถึงการมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดที่อาจมีเหตุยกเว้นความผิดได้ อันถือ
ว่าผู้กระทาไม่มีความผิดอาญาเลย เช่น การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้เสียหายยินยอมให้กระทา มีกฎหมาย
ประเพณีหรือกฎหมายอื่นให้อานาจกระทาได้ มีเพียงแต่การพิจารณาถึงการกระทาความผิดที่เป็นเหตุยกเว้นโทษทาง
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น ซึ่งว่ายังเป็นความผิดอยู่แต่ผู้กระทาไม่ต้องรับโทษทางอาญา เช่น การ
กระทาความผิดด้วยความจาเป็น การกระทาตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน สามี ภริยา เป็นต้น
จากองค์ ประกอบของการกระทาความผิ ด ดัง กล่า ว การเป็ น พยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นี้จึ ง
หมายความเทียบเคียงถึง พยานที่เป็นผู้กระทาความผิดเสมือนหนึ่งกระทาความผิดโดยเจตนาในฐานะเป็นผู้สนับสนุน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ทาให้บุคคลที่เป็นเครื่องมือของผู้กระทาความผิด หรือ INNOCENT AGENT ซึ่งขาดเจตนา
เนื่องจากไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด ต้องถูกระบุเป็นผู้กระทาความผิดโดยมีเจตนา
กระทาความผิดเช่นเดียวกับผู้ใช้หรือผู้กระทาผิดโดยอ้อมได้ กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ถูกหลอกให้กระทาความผิด โดยที่
ตนเองไม่มีสว่ นรู้เห็นเป็นใจในการกระทาความผิดนั้น หากประสงค์เข้าเป็นพยานเพื่อขอการคุ้มกันตาม มาตรา 103/6
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องมีลักษณะตามข้อ 4 (1) ของประกาศดังกล่าวแล้วเท่านั้น ด้วยเหตุน้ีบุคคลนั้นจึง
ถือเสมือนว่าได้กระทาความผิดโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา แม้ว่าจะได้ถูกกันตัวไว้เป็นพยาน และได้รับ
สิทธิที่จะไม่ถูกดาเนินคดี แต่ขอบเขตของพยานตาม พรบ. ดังกล่าว ยังถือว่าเป็นบุคคลที่กระทาความผิดอยู่ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายอื่นได้ ด้วยเหตุว่าเป็นผู้ร่วมกระทาความผิด ในขณะเดียวกัน หากบุคคลดังกล่าวไม่เข้า
เป็นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วก็อาจได้รับพิจารณาไม่ต้อ งรับโทษทางอาญาหรือการดาเนินวินัยสาหรับ
ข้าราชการ เนื่องจากกระทาไปโดยไม่มเี จตนา อันทาให้มีเหตุยกเว้นความผิดหรือมีเหตุยกเว้นโทษทางอาญาได้ เช่น ฎ.
5299/2533 การที่จะลงโทษบุคคลฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทาความผิดใด จะต้องได้ความว่าบุคคลนั้น มีเจตนาที่
จะสนับสนุนการกระทาความผิดนั้น โดยรู้ว่าตนได้ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อ่ืนกระทาความผิด ก่อน
หรือขณะกระทาความผิด การขนย้ายน้าตาลทรายออกนอกบริเวณโรงงาน มิใช่เป็นการกระทาผิดเสมอไป จะเป็น
ความผิดต่อเมื่อการขนย้ายนั้นฝ่าฝืนระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด ระเบียบดังกล่าวนี้ มีว่าอย่างไร ล้วนแต่เป็น
ข้อเท็จจริง ถึงแม้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็หาใช่ข้อกฎหมายไม่ เมื่อโจทก์นาสืบฟังไม่ได้ว่าจาเลย
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ทราบระเบี ยบของคณะกรรมการ จึง รั บฟั ง ไม่ไ ด้ว่าจ าเลยมีเจตนาช่ว ยหรือให้ ความสะดวกในการที่ ผู้ อ่ืน กระทา
ความผิด จาเลยย่อมไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งจากคาพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ที่มีส่วนร่วมกระทา
แต่มิได้รู้เห็นเป็นใจหรือกระทาไปโดยไม่มีเจตนากระทาความผิด หรือถูกใช้หรือหลอกให้กระทาความผิด หรือเป็น
เครื่อ งมือที่ ใ ช้ใ นการกระทาความผิ ด ก็ไ ม่มีค วามผิ ดฐานเป็น ผู้ส นั บสนุน หรือ หากเป็ นกรณีเจ้า หน้า ที่รัฐก็ อาจมี
ความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษตามมาตรา 70 กล่าวคือเป็นการได้รับการยกเว้นโทษแม้จะมีความผิด สืบเนื่องจาก
การกระทาที่สุจริตหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้กระทาผิดโดยอ้อมดังกล่าวนั่นเอง ซึ่งการเข้าเป็นพยานตามกฎหมาย
อาญาดังกล่าว เพียงแต่พสิ ูจน์วา่ สุจริต โดยที่ไม่ต้องให้การปรักปราหรือเป็นพยานในคดีที่มีตัวการเป็นผู้บังคับบัญชาก็
เพียงพอที่จะไม่ทาให้ต้องรับโทษเช่นเดียวกับการเป็นพยานตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่
นัน้ เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นการสร้างความโกรธเคืองขุ่นแค้นจากตัวการหรื อผู้เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ได้
ด้วยปัญหาการกาหนดขอบเขตการมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดของประกาศดังกล่าวที่แคบ ไม่
ครอบคลุมบุคคลซึ่งอาจถูกเป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดโดยไม่มีเจตนา จึงอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลเหล่านั้นที่จะเข้ามาเป็นพยาน โดยอาจถู กตัดสิทธิที่พึงได้รับด้วยเหตุแห่งการกระทาความผิด หรือถูกมองว่ามี
เจตนาในการกระทาความผิดของสังคมด้วย ดังนั้นจึงควรมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดด้วยความสุจริตหรือเป็นผู้กระทาความผิดโดยทางอ้อม เช่นเดียวกับมาตรการคุ้มกัน พยานตาม
กฎหมาย Whistleblower Protection Ac 2010 ของมาเลเซียและกฎหมาย Protected Disclosures Act 2000 ของ
นิวซีแลนด์ที่มีการกาหนดลักษณะพยานบนพืน้ ฐานของความเชื่อโดยสุจริตและมีเหตุผลอันสมควร เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมให้กับบุคคลที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทาความผิดโดยไม่มเี จตนาด้วย
3) การกาหนดเงื่อนไขการยื่นขอกันตนเป็นพยานในคดี
จากความหมายของ “บุคคลที่อาจถูกกันเป็นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.” ของมาตรา 103/6 แห่ง
พระราชบัญญัติฯ และความหมายของ “พยาน” ในข้อ 3 แห่งประกาศดังกล่าว จะเห็นได้ว่า นิยามความหมายของคา
ทั้งสอง หมายความถึง “บุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาราย
อื่นเท่านัน้ ” และเมื่อพิจารณากับลักษณะของ “พยาน” ตามข้อ 4 ในประกาศเดียวกัน ที่กาหนดลักษณะบุคคลที่อาจ
ถูกกันไว้เป็นพยานให้ต้องเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทาผิดกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ที่อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือระหว่างการดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
ก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง หมายความว่า ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรื อ
ระหว่างการดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือระหว่างการไต่
สวนข้อเท็จจริง บุคคลนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีการรู้เห็นเหตุการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทาผิด
เท่านัน้ ทั้งนีบ้ ุคคลดังมีกล่าวสิทธิยื่นขอกันตนเป็นพยาน ในกรณีที่บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาประสงค์ที่จะให้ถอ้ ยคาหรือ
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทาผิด
ของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หรือการให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาดั งกล่าวที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างสาคัญต่อการกระทาผิดของตนที่อาจตกอยู่ในฐานะผู้ร่วมกระทาผิดหรือมีส่วนสนับสนุนในการกระทา
ผิดของผู้ถูกกล่าวหารายอื่นในภายหลัง โดยอาจทาคาขอด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ
ขอให้กันตนไว้เป็นพยานในคดีนั้นได้นับแต่ได้ทราบเหตุแห่งการกล่าวหาในคดีนั้นได้ตามเงื่อนไขข้อ 7 ของระเบียบ
ดังกล่าวได้
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การยื่นคาขอเพื่อให้กันตนไว้เป็นพยานในคดีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. นี้เป็นการกาหนดเงื่อนไขเพื่อเปิด
ช่องให้บุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์และมีสว่ นเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทาผิด สามารถให้ถ้อยคาหรือแจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทาผิดของผู้ถูก
กล่าวหารายอื่น หรือการให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างสาคัญต่อการกระทาผิดของตนที่ อาจตกอยู่ในฐานะผู้ร่วมกระทาผิดหรือมีส่วนสนับสนุนในการกระทาผิดของผู้
ถูกกล่าวหารายอื่นในภายหลังได้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาข้อบัญญัติคาว่า “อาจตก” ในข้อ 7 แล้ว หมายความได้ว่า
บุคคลที่สามารถยื่นคาขอกันเป็นพยานนั้น อาจตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในภายหลังที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูล
ความผิดว่าบุคคลนั้นมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องการกระทาความผิดแล้ว หรือมีมติไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการ
กระทาความผิดด้วยก็ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง บุคคลนัน้ ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นผู้มหี รือไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนร่วมในการ
กระทาความผิดก็ได้เช่น กัน การบัญญัติเงื่อนไขบุคคลที่สามารถยื่นคาขอกันตนเป็นพยานไว้โดยใช้ความคาดหมาย
เช่นนี้ ก็เพื่อเปิดโอกาสเบือ้ งต้นให้บุคคลที่เข้ามาเป็นพยาน ไม่จากัดแต่เพียงบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
มีส่วนร่วมในการกระทาความผิดที่ถูกกล่าวหาแล้วเท่านั้น แต่ยังเปิด โอกาสให้บุคคลที่คาดว่าตนอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือส่วนร่วมในการกระทาความผิดโดยถูกใช้เครื่องมือในการกระทาความผิด หรือถูกหลอก หรือโดยสาคัญผิดเข้ามา
เป็ น พยาน ในระหว่ า งการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ระหว่ า งการด าเนิ น การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และรวบรวม
พยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้ อเท็จจริง หรือระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงก็ได้ โดยที่ไม่ต้องรอให้มีการกล่าวหา
หรือมีมติช้ีมูลความผิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อน ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการนาตัวคนกระทาผิดที่เป็นตัวการมาลงโทษเป็นไปด้ วยความรวดเร็ว แน่น
หนา และรัดกุม
นอกจากนี้เมื่อ พิจ ารณาค าว่า “พยาน” ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคล หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี พ.ศ.2554 ข้อ 3 ให้
หมายความถึง“บุคคลผู้ซึ่งยังมิได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดที่ได้ให้ถ้อยคาหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
อัน เป็ น สาระสาคั ญ ในการที่ จะใช้เป็ น พยานหลั ก ฐานในการวินิจ ฉั ย ชี้มูล การกระทาผิด ของเจ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กันไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต” ประกอบกับคาว่า “บุคคลผู้ซึ่งยังมิได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา” และเมื่อเทียบเคียงคาว่า “ผู้ถูก
กล่าวหา” ตามนิยามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งนิยามคาว่า “ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า “ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือ
มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระทาการอันเป็นมูลที่จะ
นาไปสู่การถอดถอนจากตาแหน่ง การดาเนินคดีอาญา การขอให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน หรือการดาเนินการทาง
วินัย ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนใน
การกระทาดังกล่าวด้วย” ดังนัน้ “บุคคลผู้ซึ่งยังมิได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา” จึงหมายถึง บุคคลซึ่งมีพฤติการณ์ปรากฏเป็น
แน่แท้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระทาการอันเป็นมูลที่จะนาไปสู่การถอด
ถอนจากตาแหน่ง การดาเนินคดีอาญา การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือการดาเนินการทางวินัย ตามที่
บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้ หรือ ผู้สนับสนุนในการกระทา
ดังกล่าวด้วย แต่บุคคลดั งกล่าวยังมิได้ถูกแจ้งข้อ กล่าวหาว่า เป็นผู้กระทาความผิดตามพระราชบั ญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เท่านั้น
ด้วยเหตุนบี้ ุคคลที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานแม้ว่าเบือ้ งต้นจะเข้ามาให้คาให้การหรือเบาะแสโดยสุจริต หรือเข้ามาให้การ
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เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ โดยที่ไม่อาจรู้ได้ว่าตนอาจตกเป็นเครื่องมือในการกระทาความผิด หรือกระทา
ความผิดไปโดยไม่มีเจตนา บุคคลดังกล่าวก็อาจตกเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนร่วมในการกระทาความผิด
รวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83-86 ในภายหลังด้วย
เช่น กัน ส่ งผลให้ก ารเข้า เป็ นพยานของบุค คลที่ มีส่ วนเกี่ ยวข้อ งหรือส่ วนร่ว มในการกระทาความผิด โดยที่ ตกเป็ น
เครื่องมือในการกระทาความผิดหรือกระทาผิดโดยไม่มีเจตนา อาจต้องตกเป็นผู้อาจถูกกล่าวหา ซึ่งมีส่วนร่วมในการ
กระทาความผิดด้วย และแม้วา่ จะไม่ถูกดาเนินคดี และไม่ตอ้ งรับโทษ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิทางกฎหมายด้าน
อื่นๆ เช่น ทาให้ต้องมีมลทินติดตัว หรือ การถูกตราว่าเป็นบุคคลที่ร่วมกระทาความผิดด้วย และด้วยความขัดกันของ
ความหมายและลักษณะพยานกับเงื่อนไขการยื่นขอกันตนเป็นพยานในคดีนี้ ทาให้การระบุเงื่อนไขของบุคคลที่สามารถ
ยื่น ค าขอกัน เป็น พยานตามข้อ 7 นั้น ไม่ส ามารถบั งคั บใช้กั บบุค คลที่ ไ ม่ต กอยู่ใ นฐานะผู้ ร่ว มกระทาผิ ดหรือมีส่ ว น
สนับสนุนในการกระทาผิดของผู้ถูกกล่าวหารายอื่นในภายหลังได้ ส่งผลให้การเข้าร่วมเป็นพยานกับคณะกรรมการ
ป.ป.ช. จึงเกิดข้อจากัด แตกต่างจากมาตรการคุ้มกันพยานตามกฎหมาย Protected Disclosures Act 2000 ของ
นิว ซี แ ลนด์ ที่ใ ห้ ค วามคุ้ม กั น การด าเนิน คดี แ พ่ง และอาญาโดยไม่ต้องร้ อ งขอ และการยื่นขอคุ้ ม กั น ตามกฎหมาย
Whistleblower Protection Act 2010 ของมาเลเซีย ที่กาหนดเงื่อนไขให้ต้องพิสูจน์ว่าการกระทาของตนมิได้กระทาเพื่อ
ตอบโต้การถูกเปิดเผยข้อมูลด้วย
4) การกาหนดระยะเวลาการคุ้มครองพยานทางคดี
ในการคุ้มครองพยานทางคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็นมาตรการพิเศษที่ทางรัฐ
ประสงค์ให้ พยานในคดีได้รับความคุ้ม ครองให้เกิดความปลอดภั ย ทั้ง ผู้ที่เป็ นพยาน รวมถึง สามี ภริย า ผู้บุพการี
ผู้สบื สันดาน และบุคคลอื่นใดที่มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพยาน รวมถึงการแสวงหาพยานหลักฐาน โดยการคุ้มครอง
พยานที่อาจถูกกันไว้ในคดี ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี พ.ศ. 2554 ข้อ 11 กาหนดไว้ว่า “เมื่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดไว้เป็นพยานแล้ว ย่อมถือว่าบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหา
นั้นอยู่ในฐานะพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคดีที่ได้รับไว้พิจารณานั้น และอาจได้รับการคุ้มครองหรือจัดให้มี
มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นสาหรั บบุคคลเหล่านั้นด้ว ย” ทั้งนี้ระเบีย บ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วรรค
2 ได้กาหนดให้ “ภายหลังที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่าสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ
พยานหรือไม่ สานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องแจ้งให้สานักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หรือสานักงานตารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้มมี าตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ทั้งนี้
การประสานการปฏิบัติง านด้ านการคุ้ม ครองช่วยเหลือ พยานให้เป็น ไปตามข้ อตกลงร่ว มระหว่างส านั กงานและ
หน่วยงานนัน้ ๆ”
เมื่อพิจารณา ประกาศฯ ข้อ 11 ประกอบระเบียบฯ ข้อ 8 ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าความคุ้มครองนั้น มิได้มี
การกาหนดไว้อย่างชัดเจน ว่าความคุ้มครองที่เกี่ยวเนื่องกับมติการกันไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีเริ่มเมื่อใด มีเพียง
การกาหนดให้ความคุ้มครองเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นสมควรกันเป็นพยานเท่านั้น ซึ่งในข้อเท็จจริงเมื่อ
บุคคลถูกกันไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี แต่หากบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และอาจมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้อง
หรือรู้เห็นในการกระทาความผิดนัน้ ความคุ้มครองอาจไปไม่ถึงระยะเวลาที่ได้มีการกระทานั้นเกิดขึ้น เช่น ข้าราชการ
ถูกกันไว้เป็นพยานในคดีทุจริต ได้รับความคุ้มครองทางด้านอาญา วินั ยตามประกาศฯ แต่หน่วยงานสังกัดของพยาน
บุคคลนั้นอาจมีคาสั่งทางปกครองยกเลิกเพิกถอนผลที่สืบเนื่องจากการกระทานั้น เนื่องจากความคุ้มครองไม่มีผล
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ย้อ นหลั ง ถึง ช่ว งเวลาของการมีส่ วนร่ วมหรือส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งหรือส่ ว นรู้ เห็ นในการกระทาความผิ ดนั้น ทาให้แ ม้ว่า
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีดุลพินิจคุ้มครองพยานโดยการกันไม่ให้ถูกดาเนินคดี ทั้งทางอาญา หรือวินัย แต่เมื่อการ
กระทานั้นถือว่าได้เกิดขึ้นแล้ว และความคุ้มครองไม่ครอบคลุมถึงช่วงเวลาขณะที่มีการกระทาเกิดขึ้น หน่วยงานต้น
สังกัดของพยานบุคคลนั้น ก็สามารถยกเลิก เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่เป็ นผลจากการกระทาความดีความชอบ
หรือผลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสอบแข่งขัน ซึ่งได้ให้แก่พยานบุคคลนั้นได้ แม้ว่าพฤติการณ์และสภาพของการ
กระทาผิดของพยานนัน้ จะไม่เป็นการกระทาโดยเจตนาหรือโดยชั่วร้ายก็ตาม
นอกจากนี้ในขัน้ ตอนการประสานเพื่อให้ความคุ้มครองช่วยเหลือตามระเบียบฯ ข้อ 12 ว่า “ให้สานักงาน
มีห นั ง สื อ แจ้ ง ประสานงานขอความร่ ว มมือ พร้ อ มแจ้ ง การสนั บสนุ น งบประมาณไปยั ง หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ดาเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน” ซึ่งจากข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากข้อบัญญัติที่
เป็นการแจ้งประสานงานในลักษณะที่ “ขอความร่วมมือ” จึงไม่มีสภาพบังคับหน่วยงานอื่นที่แจ้งขอความคุ้มครอง
ดังนัน้ จึงเป็นดุลพินิจของหน่วยงานนัน้ ๆ ว่าจะสามารถดาเนินการเริ่มคุ้มครองได้เมื่อใด และด้วยความไม่ชัดเจนของข้อ
กฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้การคุ้มครองพยานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกิดอุปสรรคและเป็น
ผลร้ายแก่พยานเป็นอย่างมาก แตกต่างจากมาตรการคุ้มกันพยานตามกฎหมาย Whistleblower Protection Ac 2010
ของมาเลเซียและกฎหมาย Protected Disclosures Act 2000 ของนิวซีแลนด์ที่มีการกาหนดมาตรการคุ้มกันพยานจาก
การถูกดาเนินคดีแพ่ง อาญา วินัย ไว้ในบทกฎหมายอย่างชัดเจน จึงสร้างความมั่นใจแก่พยานได้มากกว่ากฎหมายไทย
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้มีการดาเนินการร่าง
พระราชบั ญ ญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ....ฉบับใหม่ เพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน กระบวนการพิจารณาคดีและระยะเวลา รวมไปถึง การให้ความคุ้มครองแก่พยานตาม
มาตรา 148 โดยได้ระบุเงื่อนไขความคุ้มครองพยานให้ชัดเจนมากขึ้น เพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองพยานซึ่งถูกกันไว้เป็น
พยานในคดีจากการถูกดาเนินการทางวินัยโดยผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้มีอานาจแต่งตั้ง และให้คุ้มครองไปถึงทั้งตาแหน่ง
ของพยานที่ดารงอยู่และการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนด้วย แต่ทั้งนี้ บทบัญญัติเพื่อคุ้มครองพยานซึ่ง
ถูกกันไว้ยังคงไม่ชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากยังไม่มีการบัญญัติลักษณะของพยานอย่างชัดเจน ว่าต้องมีส่ว นเกี่ยวข้อง
เพียงใด ซึ่งการที่ไม่ระบุขอบเขตลักษณะของการมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมให้ชัดเจน อาจทาให้เกิดการตีความ
เสมือนพยานนั้นได้กระทาความผิดดังเช่นตัวการ ผู้ใช้ หรือ ผู้สนับสนุนซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่กระทาโดย
เจตนาจนก่อให้เกิดโทษแก่พยานได้เช่นเดิม เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือบุคคลภายนอกให้ความสาคัญกับการ
กระทาเป็นสาคัญ
นอกจากนี้การกาหนดมาตรการคุ้มครองพยานจากจากการถูกดาเนินการทางวินัยโดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อานาจแต่งตัง้ และความคุ้มครองต่อตาแหน่งของพยานที่ดารงอยู่และการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมถึงสิ ทธิประโยชน์อ่ืน
ด้วย ก็เป็นการระบุในทางที่ไม่ชัดเจนว่าครอบคลุมถึงสิทธิเรื่องใดบ้างและหน่วยงานใดที่ต้องดาเนินการตามมาตรการ
นี้ เช่น การดาเนินคดีอาญา คดีแพ่ง การยึดทรัพย์ การถูกเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่นใดที่มีผลกระทบ
ต่อพยานไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ซึ่ งอาจทาให้หน่วยงานต้นสังกัดของพยานหรือบุคคลภายนอกเกิดช่องว่างในการ
ดาเนินการลงโทษหรือดาเนินคดีตอ่ พยานนั้นได้
อีกทั้งยังไม่มีการบัญญัติความคุ้มครองครอบคลุมถึงพยานที่ถูกกันไว้โดยไม่ถูกดาเนินคดีก่อ น
หน้าที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจจะมีผลบังคั บใช้ ทาให้พยานที่เข้าร่วมกันคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก่อนหน้าดังกล่าว อาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามหลักการบังคับใช้กฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 2 ที่วางหลักกฎหมายที่บัญญัติข้นึ ในภายหลังหากแตกต่างไปจากกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทาผิด ให้ใช้
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กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้ กระทาผิดได้ ซึ่งผู้ศึกษาจึงยังเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังต้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติมประเด็นการคุม้ ครองพยานต่อไป

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/6 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคล หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี พ.ศ. 2554 ข้อ 3 ข้อ
4 และข้อ 11 รวมถึงระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือ
พยาน พ.ศ. 2554 ข้ อ 8 มี ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ การคุ้ ม ครองพยานโดยไม่ ด าเนิ น คดี ข องคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ทาให้เกิดการตีความลักษณะพยานที่ได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตของการ
กระทาความผิด เงื่อนไขยื่นขอกันตนเป็นพยานในคดี และระยะเวลาการคุ้มครองพยานทางคดีในทางที่เป็นผลร้ายกับ
พยาน และความคุ้มครองก็ไม่ครอบคลุมมาตรการทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของพยานอย่างร้ายแรง ซึ่งขัด
ต่อเจตนารมณ์ในการบังคับใช้มาตรการกันบุคคลไว้เป็นพยานในคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มุ่งคุ้มครองพยาน
จากการถูกดาเนินคดีเนื่องจากการกระทานั้นมิได้เกิดจากเจตนา หรืออาจมีส่วนร่วมมากน้อยต่างกันแล้วถูกกันเป็น
พยานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทาความผิดในระดับที่สูงกว่า และถือว่าพยานดังกล่าวเป็นผู้
บริสุทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
การที่มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองพยานในคดีมปี ัญหาข้อกฎหมาย ทาให้ความชอบของกระบวนการทาง
กฎหมายของ ป.ป.ช. ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทาผิดโดยอ้อมซึ่งมิได้มีเจตนาในการกระทาผิด รวมไปถึงการ
แสวงหาพยานหลักฐานในการดาเนินคดี ผู้กระทาความผิดที่ เป็นตั วการใหญ่ ต้องประสบกับอุปสรรค กระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมาก เนื่องจากพยานที่มีส่วนสาคัญยิ่งในการชี้
เบาะแส หรือให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริต หรือเป็นผู้รู้เห็นการกระทาผิด หรือมีส่วนร่วมในการกระทาผิดนี้ ไม่
ประสงค์เข้ามาเป็นพยานในคดี เพื่อให้สามารถลงโทษผู้กระทาผิดที่เป็นตัวการสาคัญได้ โดยเกรงที่จะได้รับผลกระทบ
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนได้ ทาให้เจตนารมณ์คุ้มครองพยานในกระบวนการยุติธรรมจึงไม่อาจสาเร็จ และการ
ใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อควบคุมอาชญากรรมก็ไม่อาจประสบความสาเร็ จได้ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายดังกล่าว
จากการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษามีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/6 โดยเพิ่มเติมในวรรคสอง และวรรคสาม ดังนี้
“(วรรคสอง)...ในกรณีที่ภายหลังคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง กระทาไปโดยการ
เชื่อโดยสุจริต หรือเป็นผู้กระทาความผิดโดยทางอ้อม แต่มีข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐาน
ในการวินิจฉัยชีม้ ูลการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่น ให้จัดให้มมี าตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่บุคคลดังกล่าว
(วรรคสาม) บุคคลตามวรรคสองนี้ ให้ถือว่าเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองพยานในคดีอาญา โดยไม่ถูกดาเนินคดีทั้งทางอาญา ทางวินัย ทางปกครอง และทางแพ่ง”
2) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคล หรือผู้
ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดี พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้
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(1) เพิ่ม เติม ค านิย ามของค าว่า “พยาน” ตามข้ อ 3 ให้ ชั ด เจน โดยก าหนดนิย ามค าว่า “พยาน”
หมายความว่า “บุคคลผู้ซึ่งยังมิได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหารายใด รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทาความผิด
โดยทางอ้อมที่ได้ให้ถ้อยคาหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
วินิจฉัยชี้มูลการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กันไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
(2) กาหนดลักษณะ “พยานที่อาจถูกกันไว้” ตามข้อ 4 (1) ดังนี้ “เป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์และมีส่วน
เกี่ยวข้องหรืออาจมีสว่ นร่วมในการกระทาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือระหว่าง
การดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือระหว่างการไต่สวน
ข้อเท็จจริง”
(3) กาหนดระยะเวลาเริ่มต้นกันพยาน ดังนี้ “ความคุ้มครองทางคดีให้ครอบคลุมถึงระยะเวลาที่พยานได้มี
ส่วนร่วม หรือส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็น โดยคานึงถึงพฤติการณ์ และสภาพของการกระทาผิดนัน้ ด้วย”
3) เพิ่มเติมหลักการคุ้มครองพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้มีผลย้อนหลังถึงบุคคลที่เข้าเป็นมา
พยานภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งก่อนหรือหลังการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิของพยานนี้มีผลบังคับใช้
ทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะทาให้มาตรการคุ้มครองพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
ขอบเขตชัดเจน ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ ทางวินัย ทางอาญา ทางปกครองหรือตามกฎหมายอื่น รวมถึงเป็นเครื่องการันตี
สาหรับพยานที่มีสว่ นร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการกระทาความผิด แต่เป็นผู้กระทาความผิดโดยทางอ้อม และ
มีข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐราย
อื่นทุกคน ไม่วา่ จะก่อนหรือหลังการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิของพยานจะมีผลเมื่อใด ให้เข้ามาร่วมเป็นพยานโดยไม่ต้องเกรง
กลัวต่อผลร้ายที่ตนอาจได้รับ อันจะส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง
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กลยุทธ์ทางการค้าเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านเบเกอรี่ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Commercial Strategy for Enhancing the Competitive Advantage of Bakery
Business in Meuang District, Phayao Province
นัคมน สุทธิสวัสดิ์โสภณ1* และ ปิยะพงษ์ แสงแก้ว2
Nukkamon Sutthisawatsopon1* and Piyapong Sangkaew2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการค้าเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ
เบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน 16 ร้าน โดยในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากประชากร
ทั้งหมด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ค่าสถิตทิ ี่ใช้ในการนาเสนอผลการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน
จากการวิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้วิธี Five Forces Model ของ Michael E. Porter พบว่า แรงกดดันที่ทาให้ธุรกิจนี้
ต้องมีการปรับตัวโดยเรียงลาดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ระดับการแข่งขันของธุรกิจร้านเบ
เกอรี่ในปัจจุบัน ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน ระดับอานาจการต่อรองของ Suppliers ระดับอานาจการต่อรอง
ของลูกค้า และระดับความยากของธุรกิจใหม่ที่เข้ามาแข่งขัน ผลการศึกษาชี้ว่าถึงแม้ว่าตลาดเบเกอรี่ในจังหวัดพะเยา
จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราสูงแต่ผู้ประกอบการที่อยูใ่ นธุรกิจนี้ก็ยังเผชิญกับแรงกดดันค่อนข้างมากที่มาจาก
คู่แข่งที่มีอยู่เดิมในตลาด และคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในตลาด เนื่องจากโครงสร้างของธุรกิจเบเกอรี่น้ีเอื้อต่อคู่แข่ง
รายใหม่ให้สามารถเข้ามาในตลาดธุรกิจเบเกอรี่คอ่ นข้างง่าย กลยุทธ์ที่เหมาะสมของธุรกิจเบเกอรี่ในพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ที่เหมาะสมนั้นควรเน้นการสร้างความแตกต่างของทั้งสินค้าและบริการ มากกว่าจะเป็น กลยุทธ์ผู้นา
ทางด้านราคาเพราะสินค้าเบเกอรี่ส่วนใหญ่ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันทั้งทางด้าน
ราคา ปริมาณ และตลอดจนสามารถทดแทนกันได้ดี
คาสาคัญ: กลยุทธ์ทางการค้า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ร้านเบเกอรี่ พะเยา

Abstract
This research aims to study business strategy for enhancing the competitive advantage of bakery
business in Meuang District, Phayao Province. The tools used in this research include the interview of all 16
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bakery entrepreneurs in Meuang District, Phayao Province. Data are analyzed by using SPSS program and the
statistics used in this research are frequency, percentage, mean and standard deviation.
According to business analysis using the Five Forces Model based on the concept of Michael E. Porter, it
finds that the pressures driving bakery firms in Meuang District, Phayao, to make an adaptation, sorted from the
highest competitive force to the least competitive force, are the competition among existing firms, the threat of
the substituted products, suppliers and bargaining power of customer. Even though the bakery industry in
Meuang district has high growth rate, threats highly increase, caused by not only a high number of current
existing firms, but also the more of new comers. In order to handle with this situation, the existing firms need to
make an adaptation by applying the new market strategy. Among several business strategies proposed by
Michael E. Porter such as differentiation, focusing and cost leadership strategies, differentiation seems to be the
most suitable marketing strategy for all bakery firms in Muang District, Phayao.
Keywords: commercial strategy, competitive advantage, bakery shop, Phayao

บทนา
ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ เบเกอรี่ มี ก ารขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของคนไทยที่ เ ริ่ ม
เปลี่ยนแปลงไปที่มีบริโภคขนมเบเกอรี่เดิมที่บริโภคเป็นอาหารว่างหรือทานเล่น ปัจจุบันพบว่าคนไทยมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่แทนข้าวที่ปกติมักจะเป็นอาหารมื้อหลักของคนไทยอีกด้วย ทั้งนี้เ ป็นผลอันเนื่องมาจาก มี
การรับเอาวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกเขามามากขึ้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเมืองที่ประชาชนมีชีวิตที่รีบเร่งและ
ต้องการความสะดวก สบาย และรวดเร็วในการดารงชีวติ มากขึน้ ด้านการผลิตมีอัตราการเพิ่มขั้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย
5.8-6.5% ต่อปี โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีการผลิตเบเกอรี่กว่า 176,000 ตัน (ประเวศ ไชวา, 2559) เมื่อพิจารณา
ในด้านการบริโภคพบว่าคนไทยยังมีมีการบริโภคขนมปังเพียง 2-3 กิโลกรัม/คน/ปี เท่านัน้ ซึ่งถือว่ามีปริมาณค่อนข้าง
น้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
ในจังหวัดพะเยา ปัจจุบันพบว่ามีธุรกิจร้านเบเกอรี่เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันสูง (16
ร้าน ;จากการสารวจด้วยตัวเองและเป็นข้อจากัดของการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากร้านเบเกอรี่ส่วนใหญ่ไม่จดทะเบียน
พาณิชย์ตรงตามกิจการที่ตนเองดาเนินกิจการอยู่) ดูจากแผนที่ภาพ 1 ร้านเบเกอรี่ของจังหวัดพะเยาตั้ งอยู่ 3 พื้นที่
หลักคือ 1.บริเวณรอบโซนใกล้ๆ ถนนรอบชายกว๊านพะเยา 2. บริเวณถนนตรงเส้นศาลหลักเมืองพะเยา และ 3.โซนฝั่ง
ทางมหาลัยวิทยาลัยพะเยา จะเห็นได้ว่าร้านเบเกอรี่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้มีการเจริญเติบโตอย่างแพร่หลาย อยู่ใน
รัศมีที่ไม่หา่ งกันมาก ทาให้เกิดการแข่งขันสูงของธุรกิจนี้ ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจร้านเบเกอรี่ที่เป็นของแบรนด์ของคนพะเยา
ก่อตั้งขึ้นมาเองสร้างแบรนด์และตราสินค้าเอง หรือว่าจะเป็นแบบแฟรนไซส์ที่มาตั้งเพื่อต้องการขยายสาขาขึ้นใน
จังหวัดพะเยา รวมถึงร้านเบเกอรี่ที่เกิดขึ้นในห้างของจังหวัดพะเยา เช่น แมคโคร, โลตัส, ห้างเจริญภัณฑ์ สามารถทา
ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้
บริการร้านเบเกอรี่ได้หลากหลายร้านขึ้นมีข้อเปรียบเทียบในร้านนั้นๆ ที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์โดนเด่นมีให้เลือ ก
หลากหลายกว่ า ต้ อ งการของตนเอง ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นเบเกอรี่ ไ ด้ ห ลากหลายร้ า นขึ้ น มี ข้ อ
เปรียบเทียบในร้านนั้นๆ ที่มีสนิ ค้าและผลิตภัณฑ์โดนเด่นมีให้เลือกหลากหลายกว่า
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ภาพ 1 แผนที่ร้านเบเกอรี่ในเขตพื้นทีศ่ ึกษา
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการค้าเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ
ร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากธุรกิจร้านเบเกอรี่ในจังหวัดพะเยามีการขยายตัวและแข่งขัน
สูงขึ้นเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเบเกอรี่ต้องปรับตัวกับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยการใช้กลยุทธ์เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อรักษาสถานภาพทางธุรกิจหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินธุรกิจร้านเบเกอรี่เพื่อความอยูร่ อดของธุรกิจและต้องทนรับกับสภาพการแข่งขันที่สูงให้ได้

วัตถุประสงค์การศึกษา
ศึกษากลยุทธ์ทางการค้ าเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมุตฐิ าน
แรงกดดัน 5 ด้าน (Five forces model) 1.ภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆ 2.คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3.อานาจการต่อรองของผู้ซอื้ 4.ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 5.อานาจการต่อรองของผู้ขาย มีผลต่อการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กรอบแนวคิด
จากแนวคิดและทฤษฎี five forces model ของ Michael E.Porter ผู้ศึกษาได้นามาประยุกต์ใช้ และสร้างกรอบ
แนวคิ ด ในการวิ จั ย โดยมี ตั ว แปรต้ น แรงกดดั น 5 ด้ า น และตั ว แปรตามคื อ กลยุ ท ธ์ น าไปสู่ ก ารปรั บ ตั ว ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

แรงกดดัน 5 ด้าน
1. ภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆ
2. คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน
5. อานาจการต่อรองของผู้ขาย

กลยุทธ์นาไปสู่การปรับตัว
ของผู้ประกอบการธุรกิจ
 กลยุทธ์ทางด้านต้นทุน


กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง



กลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน

ภาพ 2 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนีผ้ ู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และมีแนวทางในการวิจัยมี
การดาเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีทั้งหมด
20 ร้าน (จากการสารวจด้วยตัวเองและเป็นข้อจากัดของการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากร้านเบเกอรี่ส่วนใหญ่ไม่จดทะเบียน
พาณิชย์ตรงตามกิจการที่ตนเองดาเนินกิจการอยู่) การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาประชากรทั้ งหมด แต่ก็สามารถมีการ
ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์มีผู้ตอบรับเพียง 16 ร้านเท่านัน้ ซึ่งร้านที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาครั้งนี้คือ 1) ร้าน @Home 2)
ร้านปัง บ่ อ้าย 3) ร้านเค้กนมสด 4) ร้านผักบุ้งเบเกอรี่ 5 ) ร้านขนมปังโอชิน 6) ร้านเกรชเบเกอรี่ 7) A Ga Li Go 8)
ชีวิต ชีวา 9) Lee kafei coffee & cake 10) Snow Café 11) เค้กบ้านไผ่ 12) คัพเค้ก@พะเยา 13) Coffee Mugs 14) The
Garden 15) Chan coffee& Cake 16) More time
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึ กซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน
โดยตอนที่ 1 จะเป็ น การสอบถามเพื่อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ป ระกอบการหรือ สถานภาพของผู้ ต อบสอบถาม
ประกอบด้วย ตาแหน่งงาน เพศ อายุ ประสบการณ์ทางาน ระดับการศึกษา เงินลงทุนเริ่มต้นในการทาธุรกิจ ในตอนที่
2 จะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงข้ อมูลทั่วไปของธุรกิจ เช่น ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ ลักษณะที่ตั้งร้านค้า เป็นต้น ตอนที่ 3 เป็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบว่าแรงกดดันทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คู่
แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน, อานาจการต่อรองของผู้ซอื้ , อานาจการต่อรองของผู้ขาย, ภัยคุกคามจากคู่แข่งใหม่ๆ
, ภั ยคุ ก คามจากสิ น ค้า ทดแทน มีผลต่อการด าเนินธุ รกิจ เบเกอรี่ อย่างไร ในการวิเคราะห์ จ ะให้ ผู้ถู กสั ม ภาษณ์
ประเมินผลของแรงกดดันทั้ง 5 ด้าน ว่ามีผลต่อธุรกิจ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก หรือ มากที่สุด ใช้แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2541 :167) และ
สุดท้าย ตอนที่ 4 จะเป็นคาถามปลายเปิดโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบ ถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับธุรกิจร้านเบเกอรี่ เช่น ปัญหา และแนวทางแก้ไขการปรับตัวของธุรกิจ เป็นต้น
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการตรวจคุณภาพเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร ตารา หลักการและแนวคิด
ทฤษฎี five forces model ของ Michael E.Porter และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นก็สร้างแบบจาลองทฤษฎีตาม
แบบแนวคิดทฤษฏีของ five forces model ซึ่งประกอบด้วยคาถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ สร้างแบบสัมภาษณ์ตามที่ศึกษาจากเอกสาร และกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษา นาแบบสัมภาษณ์
นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแบบสัมภาษณ์แล้ว
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์ โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อ (IOC) ได้เท่ากับ 1 ทุกข้อคาถาม
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ประมวลผลข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.เกณฑ์การวัดระดับคะแนนของแบบสัมภาษณ์ วัดโดยการกาหนดเกณฑ์ค่าคะแนนตัวแปรของค่าเฉลี่ย
กาหนดความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ที่คะแนนแต่ละระดับจะแบ่งออกเป็นช่วงๆ มาวิเคราะห์เป็นอันตรภาคชั้น ดังนี้ (ศิริ
ชัย พงษ์วชิ ัย, 2551) ดังนี้

ความกว้างของอันตรภาคชัน้

คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้

2.เกณฑ์การให้คะแนน สามารถนามากาหนดระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับโดยแต่ละระดับมีคะแนน
ต่างกัน 0.80 ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของธุรกิจร้านเบเกอรี่
ตาราง 1 จานวนและค่าร้อยละของตัวแทนผู้ประกอบการของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จาแนกตาม ตาแหน่งงาน และ เพศ
เพศ
ตาแหน่งงาน
เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน
ผู้จัดการ
อื่นๆ
รวม

หญิง
6
0
3
9

ชาย
4
2
1
7

รวม
10
2
4
16

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจจร้านเบเกอรี่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน จานวน 10
ร้าน ส่วนที่เหลือจะเป็นตาแหน่งผู้จัดการหรือพนักงานที่สามารถให้ข้อมูลภายในร้านได้ จานวน 6 ร้าน จะเห็นได้ว่าผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการร้านเบเกอรี่ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นหญิง จานวน 9 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 90 ที่
เหลืออีก 7 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 70เป็นเพศชาย
ตาราง 2 จานวนและร้อยละของตัวแทนผู้ประกอบการของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จาแนกตาม ประสบการณ์ในการทาธุรกิจร้านเบเกอรี่ และระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทา
ธุรกิจ
0-1 ปี
2-3 ปี
มากกว่า 3 ปีขนึ้ ไป
รวม

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือต่ากว่า ปริญญาตรีหรือสูง
กว่า
3
2
0
5
1
5
4
12

รวม
5
5
6
16

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเบเกอรี่ส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า จานวน 12 ร้าน และอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน 4 ร้าน และส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ใน
การทาธุรกิจเบเกอรี่ มากกว่า 2 ปีขนึ้ ไป
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ตาราง 3 จานวนและร้อยละของตัวแทนผู้ประกอบการของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ และ ลักษณะธุรกิจ
ระยะเวลาในการทาธุรกิจ
1-2 ปี
3-5 ปี
มากกว่า 5 ปีขนึ้ ไป
รวม

ลักษณะของธุรกิจ
กิจการส่วนตัว
แฟรนไชส์(ผลิตและ
จาหน่าย)
5
0
4
1
6
0
15
1

รวม
5
5
6
16

หมายเหตุ:ประเภทธุรกิจทั้งหมดเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว
จากตาราง 3 พบว่า ลักษณะของธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นกิจการส่วนตัวเป็นเจ้าของคนเดียว จานวน 15 ร้าน
ลักษณะของธุรกิจเป็นแบบแฟรนไซส์ จานวน 1 ร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่มีระยะเวลาในการทาธุรกิจมากกว่า 5 ขึ้น
ไป
ตาราง 4 จานวนและร้อยละของตัวแทนผู้ประกอบการของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จาแนกตามเงินลงทุนเริ่มต้นในการทาธุรกิจ ลักษณะที่ตั้งร้าน และ รูปแบบการขายของร้าน
เงินลงทุนเริ่มต้นในการทา
ธุรกิจ

100,001 – 300,000 บาท
300,001 - 500,000 บาท
มากกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป
รวม

ร้านเช่า
ขายหน้าร้าน ขาย+นั่งทาน
ได้
1
1
2
2
1
1
4
4

ร้านของตนเอง
ขายหน้าร้าน ขาย+นั่งทาน
ได้
0
2
0
0
0
6
0
8

รวม

4
4
8
16

ตาราง 4 พบว่า เงินลงทุนเริ่มต้นในการทาธุรกิจส่วนใหญ่ จะมากกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป ส่วนลักษณะ
ที่ตั้งร้าน จะมีทั้งแบบเช่าและเป็นร้านของตนเอง นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการขายของร้าน มีทั้งแบบขายหน้าร้านอย่าง
เดียวและสามามารถนั่งท่านได้ในลักษณะร้านเช่าจานวน 8 ร้าน ในลักษณะร้านของตนเองจะเป็นรูปแบบการขายที่
สามารถนั่งทานได้ จานวน 8 ร้าน เช่นกัน
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ตาราง 5 จานวนและร้อยละของตัวแทนผู้ประกอบการของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จาแนกตาม ชนิดสินค้า และคู่แข่งในรัศมี 500 เมตร
ชนิดสินค้า
B
BD
BDI
BDIO
รวม

0
2
1
0
1
4

คู่แข่งในรัศมี 500 เมตร
1
2
1
0
1
3
1
1
0
0
3
4

รวม
3
2
1
2
0
5

5
6
4
1
16

หมายเหตุ: B(ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่), BD(ผลิตภัณฑ์เบเกอรี+่ เครื่องดื่ม), BDI (ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่+เครื่องดื่ม+เมนู
ไอศกรีม) BDIO (ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่+เครื่องดื่ม+เมนูไอศกรีม+อื่นๆ)
จากตาราง 5 พบว่า ร้านเบเกอรี่สว่ นใหญ่จะเป็นร้านที่ขายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อย่างเดียว จานวน 5 ร้าน เป็น
ร้านที่ขายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ +เครื่องดื่ม จานวน 6 ร้าน และส่วนที่เหลือจะเป็นร้านที่ขายผลิตภัณฑ์+เครื่องดื่ม + อื่นๆ
อีกจานวน 5 ร้าน นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ในรัศมี 500 เมตรมีร้านทีเ่ ป็นคู่แข่งมากสุด 3 ร้าน
ตาราง 6 จานวน ค่าน้อยสุด ค่ามากสุดและค่าเฉลี่ย ของตัวแทนผู้ประกอบการของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จานวน
ค่าน้อยสุด
ค่ามากสุด
ค่าเฉลี่ย
จานวนลูกจ้าง/พนักงาน /เจ้าของ (คน)
16
1
10
4.31
จานวนวันทาธุรกิจ (วัน)
16
6
7
6.81
จานวนชนิดสินค้า (ชนิด)
16
2
40
15.13
ยอดขายสินค้า(ชิ้น/วัน)
16
0
200
68.44
ราคาเฉลี่ยของสินค้า (บาท/ชิ้น)
16
0
55
35.69
ต้นทุนเฉลี่ยของสินค้า (บาท/ชิ้น)
16
0
35
20.75
สัดส่วนของการขายปลีก(%)
16
60
100
88.44
สัดส่วนของการขายส่ง(%)
16
0
40
9.69
จากตาราง 6 พบว่า จานวนลูกจ้าง/พนักงาน (รวมเจ้าของ) โดยเฉลี่ยแล้วจะอยูท่ ี่ประมาณ 4 คน มีจานวนวัน
ทาธุรกิจ โดยเฉลี่ยแล้ววันทาธุรกิจจะอยู่ที่ประมาณ 7 วัน มีจานวนชนิดของสินค้ามีอยูป่ ระมาณโดยเฉลี่ยแล้ว 15 ชนิด
มียอดขายสินค้าต่อวันอยู่ที่ประมาณ 68 ชิ้ นและมีราคาเฉลี่ยของสินค้าต่อชิ้นประมาณ 36 บาท มีต้นทุนเฉลี่ยของ
สินค้าต่อชิ้นประมาณ 21 บาท มีสัดส่วนของการขายปลีกอยู่ที่ประมาน 88% และสัดส่วนของการขายส่งอยู่ที่
ประมาณ 10%
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ตาราง 7 จานวน ค่าน้อยสุด ค่ามากสุดและค่าเฉลี่ย ของตัวแทนผู้ประกอบการของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จานวน
ค่าน้อยสุด
ค่ามากสุด
ค่าเฉลี่ย
ต้นทุนเของแรงงาน (%)
16
0
50
16.81
ต้นทุนของวัตถุดบิ (%)
16
0
70
29.69
กาไร(ต่อชิน้ ) (%)
16
0
50
22.50
กาไรจากธุรกิจ (%/ปี)
16
0
50
24.38
จากตาราง 7 พบว่า ต้นทุนของแรงต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ 17% และต้นทุนของวัตถุดิบต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ
30% มีกาไรต่อชิน้ อยูท่ ี่ประมาณ 23% และกาไรสุทธิจากธุรกิจต่อปีอยูท่ ี่ประมาณ 24%
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์ทางการค้าเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านเบเกอรี่
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Five Forces Model ตามแนวคิดของ Michael
E.Porter
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของธุรกิจร้านเบเกอรี่ โดยใช้การโดยใช้การวิเคราะห์แบบ
Five Forces Model ตามแนวคิดของ Michael E.Porter ระดับความยากของธุรกิจใหม่ที่เข้ามาแข่งขัน
ระดับความยากของธุรกิจใหม่ที่เข้ามาแข่งขัน
1.ธุรกิจร้านเบเกอรี่ที่ดาเนินอยูใ่ นปัจจุบันมีตน้ ทุนต่ากว่าผู้ผลิตรายใหม่
2.ธุรกิจที่ดาเนินอยูใ่ นปัจจุบันเป็นที่รู้จักและมีลูกค้าประจาทาให้ยาก
ต่อธุรกิจใหม่จะเข้ามาแข่งขัน
3.ในธุรกิจเบเกอรรี่ ประสบการณ์และควบคุมช่องทางการจัดจาหน่าย
ทาให้ธุรกิจรายใหม่เข้ามาได้ยาก
4.ในธุรกิจเบเกอรี่รายใหม่ยากที่จะขอจดทะเบียนในการตัง้ ร้าน
5.ธุรกิจรายเดิมจะมีมาตรการที่ต่อต้านอย่างรุนแรงเมื่อธุรกิจรายใหม่
เข้ามาในตลาด
6.ธุรกิจรายใหม่สามารถผลิตสินค้าและลอกเลียนแบบสินค้าปัจจุบันที่
มีอยู่ในตลาดได้งา่ ย
7.ธุรกิจเบเกอรี่ใช้เงินลงทุนสูงในการจัดตัง้
รวม

Mean
2.63
3.13

S.D.
0.96
0.81

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง

2.75

1.07

ปานกลาง

2.13
2.25

1.09
0.93

น้อย
น้อย

3.56

1.32

มาก

4.00
2.92

0.73
0.99

มาก
ปานกลาง

จากตาราง 8 จากการวิเคราะห์แรงกดดันด้านความยากของธุรกิจรายใหม่ที่เข้ามาแข่งขันของธุรกิจร้านเบ
เกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า แรงกดดันที่เกิดขึ้นดูจากภาพรวมแล้วธุรกิจนี้มีความสามารถในการ
ป้องกันตัวเองจากคู่แข่งรายใหม่อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากต้นทุนของธุรกิ จนี้ไม่สูงมากนัก ยังรักษาระดับ
ลูกค้าได้อยู่อาจจะไม่ใช่ลูกค้าประจาสามารถทาการตลาดและการตั้งร้านได้ง่าย การรวมตัวกันของอุตสาหกรรมนี้
ค่อนข้างต่า เงินลงทุนเท่านัน้ ที่เป็นปัจจัยสาคัญสาหรับธุรกิจนี้
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของธุรกิจร้านเบเกอรี่ โดยใช้การโดยใช้การวิเคราะห์แบบ
Five Forces Model ตามแนวคิดของ Michael E.Porter ระดับการแข่งขันของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในปัจจุบัน
ระดับการแข่งขันของธุรกิจร้านเบเกอรีใ่ นปัจจุบัน
Mean
S.D.
ความหมาย
1.ปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจร้านเบเกอรี่อยูใ่ นระดับสูง
3.94
0.85
มาก
2.ในอนาคตคาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจร้านเบเกอรี่
4.06
0.85
มาก
จะสูงขึน้
3.การเข้ามาใช้บริการของลูกค้าในร้านเบเกอรี่มีอย่างต่อเนื่องและ
3.56
0.73
มาก
สม่าเสมอ
4.ธุรกิจร้านเบเกอรี่มีความหลากลาย ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ด้าน
3.88
0.81
มาก
บริการ ให้เลือกสรร
5.ธุรกิจร้านเบเกอรี่ในปัจจุบันที่ดาเนินกิจการอยูม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน
3.81
0.54
มาก
6.คู่แข่งธุรกิจร้านเบเกอรี่คอ่ นข้างหลากหลาย
4.13
0.72
มาก
7.ธุรกิจนีก้ ารเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ลูกค้า คู่แข่ง ฯลฯ ค่อนข้าง
3.00
0.90
ปานกลาง
ซับซ้อนและลาบาก
8.ธุรกิจร้านเบเกอรี่มีการแข่งขันสูง
4.50
0.73
มาก
9.ธุรกิจร้านเบเกอรี่มีการเข้าและเลิกกิจการได้ง่าย
4.13
0.81
มาก
10.ธุรกิจเบเกอรี่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
2.50
1.03
น้อย
รวม
3.75
0.80
มาก
จากตาราง 9 จากการวิเคราะห์แรงกดดันด้านการแข่งขันของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในปัจจุบันของธุรกิจร้านเบ
เกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า แรงกดดันที่เกิดขึ้นดูจากภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมากยิ่งอัตราการ
เจริญเติบโตของธุรกิจร้านเบเกอรี่มากการแข่งขันของธุรกิจนีก้ ็มากด้วยเช่นกัน
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของธุรกิจร้านเบเกอรี่ โดยใช้การโดยใช้การวิเคราะห์แบบ
Five Forces Model ตามแนวคิดของ Michael E.Porter ระดับความต้องการของลูกค้า
ระดับความต้องการของลูกค้า
1.ลูกค้ามีความต้องการซือ้ สินค้าเบเกอรี่มากกว่ากาลังผลิตที่ผลิตได้
2.ลูกค้ามีอานาจการต่อรองค่อนข้างสูงจนบางครัง้ ทาให้ส่วนต่างของ
กาไรสินค้าลดลง
3.ลูกค้าชอบรูปแบบและเอกลักษณ์ ความแตกต่างจากร้านเบเกอรี่
ทั่วไป
4.ลูกค้าชอบเลือกเข้าร้านเบเกอรี่ที่เป็นที่รู้จักมากกว่าร้านเบเกอรี่ที่
เป็นที่รู้จักน้อยกว่า
5. ลูกค้ามักจะสนใจ หากร้านไหนที่มีโปรโมชั่นให้หรือข้อเสนอพิเศษ
ให้
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Mean
2.37
2.81

S.D.
0.96
0.75

ความหมาย
น้อย
ปานกลาง

3.81

1.05

มาก

3.38

1.36

มาก

3.69

0.70

มาก
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของธุรกิจร้านเบเกอรี่ โดยใช้การโดยใช้การวิเคราะห์แบบ
Five Forces Model ตามแนวคิดของ Michael E.Porter ระดับความต้องการของลูกค้า (ต่อ)
ระดับความต้องการของลูกค้า
6.ลูกค้ามีความอ่อนไหวกับราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
7.ลูกค้าที่รับผลิตภัณฑ์เราไปขายต่อ(ขายส่ง) จะมีสว่ นแบ่งทางกาไร
เป็น%
8.ลูกค้า(ขายส่ง)มีแนวโน้มที่จะเป็นเป็นคู่แข่งกับร้านเราในอนาคต
รวม

Mean
3.94
2.62

S.D.
0.77
0.81

ความหมาย
มาก
ปานกลาง

2.81
3.18

0.75
0.90

น้อย
ปานกลาง

จากตาราง 10 จากการวิเคราะห์แรงกดดันจากความต้องการของลูกค้า ของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา พบว่า แรงกดดันที่เกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่แล้วอยู่ในระดับปานกลาง ลูกค้ามี
ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคค่อนข้างเร็ว ชอบทดลองแล้ วก็ก็เปลี่ยนใจได้ง่าย ก็มีความอ่อนไหวกับ
ราคาสินค้า
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของธุรกิจร้านเบเกอรี่ โดยใช้การโดยใช้การวิเคราะห์แบบ
Five Forces Model ตามแนวคิดของ Michael E.Porter ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน
ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน
1.ราคาสินค้าของเรา ไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่ง
2.ร้านเบเกอรี่ระดับเดียวกับเรามีจานวนมาก และสามารถ
ทดแทนผลิตภัณฑ์กับของเราได้ดี
3.หากลูกค้าไม่ชอบสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราก็
สามารถเปลี่ยนใจได้ทันที
รวม

Mean
3.37
3.44

S.D.
0.72
0.96

ความหมาย
ปานกลาง
มาก

3.69

0.95

มาก

3.50

0.88

มาก

จากตาราง 11 จากการวิเคราะห์แรงกดดันจากการภัยคุกคามของสินค้าทดแทนของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ภัยคุกคามของสินค้าทดแทนดูจากภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก เนื่องจากราคา
สินค้าไม่ได้แตกต่างกันมากถือว่าราคาอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน มีลักษณะของร้านเบเกอรี่ ระดับเดียวกันมีจานวนมาก
สามารถหาซื้อสินค้าทดแทนกันได้งา่ ย
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของธุรกิจร้านเบเกอรี่ โดยใช้การโดยใช้การวิเคราะห์แบบ
Five Forces Model ตามแนวคิดของ Michael E.Porter ระดับการต่อรองของ Suppliers
ระดับการต่อรองของ Suppliers

Mean

S.D.

ความหมาย

1.แรงงาน(พนักงาน) หายากและมีการหมุนเวียนสูง
2.Partners(ของธุรกิจ) มีอานาจต่อรองสูงบางครัง้ ขอเพิ่ม
ค่าบริการจนมีผลกระทบต่อกาไรของธุรกิจ
3.Partner(ของธุรกิจ) มีการแข่งขันสูง หากบริษัทที่จ้างไม่
สามารถทาตามมาตรฐานที่ต้องการ เราก็สามารถเปลี่ยน
บริษัทใหม่ได้
4.Partner(ของธุรกิจ) ที่ใช้อยู่มีอิทธิพลต่อความอยูร่ อดของ
ธุรกิจเป็นอย่างมาก
5.Partner(ของธุรกิจ) ที่มีอยูเ่ ป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสาคัญที่ทา
ให้ธุรกิจเราประสบความสาเร็จ
รวม

3.75
3.06

1.24
0.93

ปานกลาง
ปานกลาง

3.06

0.68

ปานกลาง

2.94

0.77

ปานกลาง

3.25

0.93

มาก

3.20

0.91

ปานกลาง

จากตาราง 12 พบว่า จากการวิเคราะห์แรงกดดันจากการต่อรองของ Suppliers ของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า แรงกดดันที่เกิดขึ้นจากการต่อรองของ Suppliers ภาพรวมแล้วอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่อ งจากสามารถหาซื้อสิ นค้ าและวัต ถุดิบได้เองในพื้น ที่ โดยไม่ต้องผ่ านตั วแทนจาหน่ายสิ นค้า การต่อ รองของ
Suppliers จึงมีอทิ ธิพลต่อธุรกิจนีไ้ ม่มากเท่าไหร่
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของธุรกิจร้านเบเกอรี่ โดยใช้การโดยใช้การวิเคราะห์แบบ
Five Forces Model ตามแนวคิดของ Michael E.Porter
รายการ
ระดับความยากของธุรกิจใหม่ทเี่ ข้ามาแข่งขัน
ระดับการแข่งขันของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในปัจจุบัน
ระดับความต้องการของลูกค้า
ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน
ระดับการต่อรองของ Suppliers

Mean

S.D.

ความหมาย

2.92
3.75
3.18
3.50
3.20

0.99
0.80
0.90
0.88
0.91

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตาราง 13 ผลจากการวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ด้าน (Five Forces Model) ตามแนวคิดของ Michael
E.Porter พบว่า ระดับความยากของธุรกิจใหม่ที่เข้ามาแข่งขัน ( ̅ = 2.92) มีอยู่ในระดับปานกลาง ระดับการแข่งขัน
ของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในปัจจุบัน (̅ =3.75) มีอยู่ในระดับมาก ระดับความต้องการของลูกค้าระดับ ( ̅ =3.18) มีอยู่ใน
ระดับปานกลาง การคุกคามของธุรกิจทดแทน (̅ =3.50) อยู่ในระดับมาก ระดับการต่อรองของ Suppliers (̅ =3.20)
อยู่ในระดับปานกลาง

- Proceedings -

188

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการทาธุรกิจร้านเบเกอรี่กันเพิ่มมากขึน้ ไม่วา่ จะกันการ
แข่งกันด้านราคาและการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ ร้านที่มีอยูเ่ ดิมแล้วควรจะมีการปรับปรุงและขยายกิจการ
ของตนเองให้มคี วามหลากหลายมีการบริการในด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มจานวนชนิดของสินค้า เพิ่มเมนูให้
หลากหลายเน้นการรักษาคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
จากการวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ด้าน Five Forces Model ตามแนวคิดของ Michael E.Porter ประเมินจากผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ในการศึกษาครัง้ นี้ โดยผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้จากแรงกดดัน 5 ด้านของธุรกิจร้านเบเกอรี่ ดังนี้
ระดับความยากของธุรกิจใหม่ที่เข้ามาแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 2.92) ผู้ผลิตรายใหม่ที่เข้ามา
แข่งขันมีผลค่อนข้างมากในเรื่องการขอจดทะเบียนในการตั้งร้านธุรกิจนี้สามารถทาได้ง่ายมาก และการตอบโต้จาก
ธุรกิจที่มอี ยู่เดิมค่อนข้างต่า อย่างไรก็ตามผู้ผลิตรายใหม่อาจจะประสบปัญหาในเรื่องการตัดสินใจลงทุนเพราะใช้เงิน
ลงทุนสูง ดังนั้นถ้าผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาแล้วจะออกหรือเลิกกิจการค่อนข้างยาก แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตรายใหม่ก็
สามารถเข้ามาได้งา่ ยหากบุคคลใดที่มเี งินทุนและมีความต้องการที่จะทาธุรกิจนี้ เพราะต้นทุนไม่สูงโอกาสที่ผู้ผลิตราย
ใหม่อยากจะเข้ามาก็ทาได้ง่าย และบางครั้งยี่ห้อหรือตราแบรนด์สินค้าที่ขายก็อาจจะไม่ใช่ข้อกีดกันที่ดีในการเข้ามา
ของผู้ผลิตรายใหม่ ส่วนช่องทางการจัดจาหน่ายก็ไม่ได้ ยากอะไร แค่มีหน้ าร้านก็ขายได้แล้ว การผลิตสินค้าและ
ลอกเลียนแบบสินค้าสามารถทาตามได้งา่ ย
ระดับการแข่งขันของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.75) จากอัตราการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจร้านเบเกอรี่อยู่ในระดับมาก มีคู่แข่งขันที่มีอยู่อย่างมากมายในธุรกิจร้านเบเกอรี่ มีผู้ ประกอบการธุรกิจที่ มี
ประสบการณ์ในการทาธุรกิจเบเกอรี่มานานหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่เข้ามาใหม่ เมื่อมีคู่แข่งขันสูงขึ้น แต่ละร้าน
จะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์และพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกมาต่อสู้กับคู่แข่งที่เกิดขึ้นรายใหม่เพื่อเพิ่มความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจของตนเอง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่บอกว่าเกิดการแข่งขันกันมากในธุรกิจร้านเบเกอรี่
จึงทาให้ธุรกิจนี้เจริญเติบโตเร็วมีการขยายตัวและมีการปรับตัวกับธุรกิจเบเกอรี่เป็นอย่างมาก ในอนาคตคาดว่าจะมี
อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจร้านเบเกอรี่จะสูงขึ้นกว่านี้ ส่วนการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าและคู่แข่งนั้นก็สามารถทา
ได้งา่ ย มีการเข้าจดทะเบียนตั้งร้านและเลิกกิจการได้งา่ ย ผู้ประกอบการจะต้องสรรหาแนวทางหรือใช้กลยุทธ์ทุกอย่าง
มาปรับใช้เน้นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการเป็นรักษามาตรฐานของตลาด เพื่อให้ดึงดูดลูกค้าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเน้นการสร้างความแตกต่างโดยมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เช่น มีการจัดชุดเบรค
อาหารว่าง จัดทาเป็นของฝาก ของที่ระลึก ฯลฯ ปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองเพื่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจ
ระดับความต้องการของลูกค้าอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.18) บางครั้งลูกค้ามีความต้องการซื้อสินค้า
มากกว่ากาลังผลิตที่จะผลิตได้ตลาดเบเกอรี่มันโตก็จริงแต่กาลังการผลิตก็มากสามารถสนับสนุนตลาดได้อยู่ ส่วน
ใหญ่แล้วลูกค้าชอบเลือกเข้าร้านเบเกอรี่ที่เป็นที่รู้จักมากกว่าร้านเบเกอรี่ที่เป็นที่รู้จักน้อยกว่าเพราะอย่างน้อยก็ มีคน
นิยมซื้อมาก นอกจากนี้ลูกค้าชอบรูปแบบและเอกลักษณ์ร้านเบเกอรี่ที่แตกต่างจากร้านเบเกอรี่ทั่วไป เน้นการสร้าง
ความแตกต่าง เช่น มีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าหรือมีข้อเสนอพิเศษ ทาให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อร้านเบเกอรี่ใดก็ได้
ขึน้ อยูก่ ับความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าว่าชอบรูปแบบไหน มีให้เลือกหลากหลาย เน้นคุณภาพการบริการ
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ราคาไม่สูงมาก นอกจากนี้ลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคค่อนข้างเร็ว ชอบทดลองแล้วก็ก็เปลี่ยน
ใจได้งา่ ย มีความอ่อนไหวกับราคาสินค้า
ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทนอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.50) ร้านเบเกอรี่ส่วนใหญ่ราคาสินค้าไม่ได้
แตกต่างกันมากถือว่าราคาอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน มีลักษณะของร้านเบเกอรี่ระดับเดียวกันมีจานวนมากสามารถหา
ซื้อสินค้าทดแทนกันได้ง่ายถ้าหาลูกค้าไม่ชอบสินค้าและบริการ ควรเน้นความแตกต่างในการบริการ เช่น มีที่จอดรถ
สะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ มีการบริการลูกค้าที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขภาพ เรียบร้อย และตอบสนองความ
ต้องการที่รวดเร็ว ฯลฯ การบริการเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจาของลูกค้าเสมอ สามารถทาให้พวกเขาประทับใจ
กลับมาใช้บริการร้านเราอีกแน่นอน
ระดับการต่อรองของ Suppliers อยู่ในระดับปานกลาง (̅ =3.20) เนื่องจากแรงงาน (พนักงาน) มีการ
หมุนเวียนสูงอาจจะมีการพิจารณาโดยการเพิ่มค่าจ้างให้ได้แต่ก็ต้องมีทักษะและความสามารถในการทางานเพิ่มขึน้
ด้วย เช่น ถ้าผลิตได้เกินเป้าที่กาหนดไว้อาจจะมีรายได้พเิ ศษให้เป็นแรงจูงใจ (Incentive) ธุรกิจร้านเบเกอรี่ สามารถหา
ซื้อสินค้าเองได้ในพื้นที่ โดยไม่ตอ้ งผ่านตัวแทนจาหน่ายสินค้า การต่อรองของ Suppliers จึงไม่คอ่ ยมีผลต่อธุรกิจร้านเบ
เกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยามากเท่าไหร่
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ด้าน Five Forces Model ตามแนวคิดของ Michael E.Porter พบว่าการแข่งขัน
ของธุรกิจร้านเบเกอรี่ในปัจจุบันและการคุกคามของธุรกิจจากสินค้าทดแทนอยูใ่ นระดับมาก ถึงแม้จะมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงก็มกี ารแข่งขันมากของธุรกิจนีท้ าให้มีคแู่ ข่งและสินค้าทดแทนเข้ามาแข่งขันในตลาดได้งา่ ย เช่น ตลาดที่
มีการแข่งขันสูงต้นทุนใกล้เคียงกัน ทาให้ผู้บริโภคมีอานาจในการต่อรองสูง เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ดังนัน้ ผู้ผลิตต้อง
พัฒนาสินค้าและบริการโดยเน้นการสร้างความแตกต่าง จะมีผลทาให้เมื่อสินค้ามีความแตกต่าง สินค้าอื่นจะไม่
สามารถทดแทนกันได้อีกต่อไป เช่นนีจ้ ะทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเบเกอรี่ในจังหวัดพะเยาสามารถกาหนดราคาให้
สูงขึน้ ได้ ถ้าสินค้าเราไม่เหมือนร้านอื่นก็สามารถกาหนดราคาเพิม่ ขึ้นได้ ควรมีการทาการตลาดเชิงรุกมากขึน้ โดยการ
ออกไปจัดออกบูทหรือจัดกิจกรรมการขายนอกสถานที่เพื่อเป็นการทาการตลาดทาให้บุคคลอืน่ รู้จักสินค้าเรามากขึน้
นอกจากนี้ ต้องเน้นคุณภาพบริการและการบริการเป็นแบบมาตรฐานเดียวกันเสมอ ปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ
ของตนเองเพื่อความอยูร่ อดของธุรกิจ เน้นราคาไม่สูงมาก โดยราคาที่ขายจะต้องไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเป็นราคาที่เหมาะสมกับวัตถุดิบและอร่อยจริง ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ามาย
เน้นการสร้างความแตกต่างด้านเอกลักษณ์ของธุรกิจให้โดดเด่นให้สร้างแตกต่างร้านคนอื่น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตพื้นอื่นนอกเหนือจากเขตบริเวณ
อาเภอเมือง ควรจะศึกษาเขตต่างอาเภอด้วยเพื่อให้ข้อมูลในการวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งของธุรกิจร้านเบ
เกอรี่ทีที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ในส่วนของเนื้อหาครอบคลุมในการวิเคราะห์เพิ่มเติมมากกว่านี้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษากลยุทธ์ทางการค้าเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านเบเกอรี่ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากมีบุคคลหลายท่านได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ
คาปรึกษาและความคิดเห็น
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ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีส่วนทาให้การศึกษาค้นคว้า
สมบูรณ์และสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบพระคุณ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเบเกอรี่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทุกท่านที่ได้สละเวลาใน
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ที่ให้ความรู้ คาชี้แนะ ตลอดจนแนะนาแนวทางในการทางานการศึกษาค้นคว้า และเพื่อนนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ที่ให้กาลังใจในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ตลอดมา
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การจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม : กรณีศกึ ษากองพันทหารปืนใหญ่ท่ี 17 ค่ายขุน
เจืองธรรมิกราช ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Waste Management for Value Added: A Case Study of 17th Royal Thai
Artillery Battalion Khai Khunchueangthammikkarat TambonTha Wang Thong,
Amphoe Mueang, Phayao Province
นิตยา ปรางค์สุวรรณ1* และ สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์2
Nittaya Prangsuwan1* and Sittichai Lewiwatwong2
บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่
17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิธีการศึกษาดาเนินตามแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ จากนั้นจึงนา
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17
ผู้บังคับกองร้อย จ่ากองพัน และจ่ากองร้อย รวมทั้งสิ้น 10 คน
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 มีแนวทางการจัดการ
ขยะ โดยใช้การคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย (3Rs) คือ การลดปริมาณขยะ (reduce) , การใช้ซ้า (Reuse)
การนาสิ่งของที่ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้มาใช้อกี อย่างคุ้มค่า และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยการ
แยกขยะออกมาเป็นขยะรีไซเคิล ซึ่งเมื่อดาเนินการตามหลัก 3Rs แล้ว ก็จะเหลือปริมาณขยะที่จะทิ้งน้อยลง กองพันมี
วิธีดาเนินการจัดการขยะ โดยคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภทคือ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล
ซึ่งขยะรีไซเคิลทางกองพันจะจัดรถไปรับตามกองพัน กองร้อย และบ้านพัก ทุกสัปดาห์เพื่อนาไปเก็บไว้ในโรงเก็บขยะ
ของกองพัน จากนั้นจะทาการคัดแยกขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนขยะรีไซเคิลที่เหลือก็จะนาไปขาย การ
นาขยะรีไซเคิลมาทาเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋องพลาสติก กระป๋องแป้ง
กระป๋องน้ามันเครื่อง เศษผ้า มาทาความสะอาด จากนั้นจึงนามาทาเป็นผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 2
ปัจจัย คือ 1. การนากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้กวาดดอก
หญ้า ไม้ถูพื้นและพรมจากเศษผ้า ส่วนขยะรีไซเคิลที่เหลือก็นาไปขาย 2. ด้านการบริหารการออกแบบ การทาขยะให้
เป็นชิน้ งาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย 2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การ
ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ หรือมีความโดดเด่นกว่าของคนอื่น มีความทนทาน แข็งแรง ไม่หลุดง่าย ใช้ได้นาน ราคาขาย
เท่ากับในตลาดแต่มีคุณภาพ 2.2 กระบวนการทาขยะรีไซเคิลให้เป็นชิ้นงาน ได้แก่ การคัดแยกขยะตามคุณสมบัติที่
1
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ต้องการ โดยดูจากรูปร่างและขนาด แล้วนามาเข้ากระบวนการทาให้เป็นชิ้นงาน ตามความถนัดของแต่ละบุคคล 2.3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน และมีอายุการ
ใช้งานที่นาน การดูแลรักษาก็สามารถทาได้ง่าย ด้านส่งเสริมการขายลูกค้าใช้ดีแล้วบอกต่อ ถือเป็นการส่งเสริม
การตลาดที่มีราคาถูกที่สุดและได้ผลดีที่สุด ส่วนการจาหน่ายจะมีการสั่งสินค้าจากชุมชนบ้านโป่งศรีนคร ตาบลโรง
ช้าง อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ การออกบู๊ทงานแม่บ้านร่วมกับทางกองพลทหารราบ
ที่ 7 และวางจาหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการของกองพัน
คาสาคัญ: การจัดการขยะ การสร้างมูลค่าเพิ่ม

Abstract
This research studies on “Waste Management for Value Added: A Case Study of 17th Royal Thai
Artillery Battalion Khai Khunchueangthammikkarat TambonTha Wang Thong, Amphoe Mueang, Phayao Province”
The objectives of this research is waste management approach to create added value. The study methodology
qualitative research In-dept interview 10 person .
It was found the process of solid waste management of The 17th Artillery Battalion has a waste
management approach. Using the separation and utilization of solid waste (3Rs) is to reduce the amount of
waste , reuse, the use of used items, but also to use it for cost-effective use and recycling by separating waste
into recyclable waste. When the 3Rs are implemented, the amount of waste left will be reduced. Battalion has a
way to handle the garbage by separating waste into four categories: organic waste, general waste, hazardous
waste, and recycled waste. The garbage collected by the battalion will be picked up by the company's
battalions and cottages every week to be stored in the battalion garbage shed. Then the waste will be sorted
into recyclables. The remaining recyclable waste will be sold. Recycling of garbage into products adding value to
recyclable waste such as cans, plastic cans, canned powder, lubricant oil to clean. Then it is made into a
product. There are 2 factors to create value. 2 factors to add value: 1. Recycling is the separation of recyclable
waste to be processed into products such as grass broom floor mats and carpet rugs. The remaining recyclable
waste is to sell. 2. Design management to make a workpiece and product development to create value added.
2.1 Product design includes a unique design and workpiece more prominent than others, it is durable, strong and
easy to use, price as equal as market price but the product has quality. 2.2. The process of recycling waste into
a workpiece is the separation of waste according to the requirements shape and size then put into the process
of making a workpiece. 2.3 Product development involves building confidence in customers that the product is
durable long lastingand easy care. Care is easy. Promote the customer good use to tell. It is the cheapest and
most effective marketing promotion. The distribution will be ordered from Ban Pong Srinakorn Community,
Tambon Rongchang, Amphoe padad, Chiangrai Province. And also interested general public. The product will be
exhibited with the housekeeper booth joins the 7th Infantry Brigade and is available at the battalion welfare
shop.
Keywords: Waste management, Value creation
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บทนา
ปัญหาของขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามรายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ระบุว่ า ประเทศไทยมีแนวโน้มขยะเพิ่มขึ้นปีละ 600,000 ตัน จากปริมาณขยะ
ปัจจุบัน 26.85 ล้านตันต่อปี และมีปริมาณขยะตกค้าง 30 ล้านตันต่อปี ขณะที่การกาจัดขยะนั้นทาถูกต้องเพียง 8.34
ล้านตันต่อปี อีกประมาณ 7.09 ล้านตัน ถูกกาจัดอย่างผิดวิธี เช่น การเทกองในบ่อดิน การเผากลางแจ้ง หรือการ
ลักลอบทิ้งในพื้นที่รกร้าง (สานักประชาสัมพันธ์ เขต 8 กาญจนบุรี,2559) ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่สะสมมานาน
และมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายๆ ประการ เช่น การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของปริมาณขยะมูลฝอย สาเหตุมาจากการ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากร และสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทาให้ประชาชนมี ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย
สินค้ามาใช้มากขึ้น และเพิ่มปริมาณการผลิตขยะ จึงต้องมีการจัดการขยะอย่ างเป็นระบบ เพื่อให้ขยะหรือของเสียที่
เกิดขึ้น ถูกกาจัดหรือทาลายได้หมดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบในด้านอื่น ๆ ตามมา การจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบจะต้องเริ่มจัดการตัง้ แต่แหล่งกาเนิดไปจนถึงการนาไปกาจัดทาลาย
ปัญหาจากการเพิ่มขึ้นของกาลังพลและครอบครัวของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ คื อปั ญหาขยะและสิ่ ง ปฏิกู ลเพิ่ม มากขึ้น จากเดิ ม ปี พ.ศ. 2557-2559 มีปริ มาณขยะสัปดาห์ ละ 500-600
กิโลกรัม แต่ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ละ 700 กิโลกรัม ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น
เป็นลาดับ ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคก็ทิ้งใส่ถุงมัดปากถุงแล้วทิ้งรวมกับเศษ
กระดาษ ถุงพลาสติก กระป๋อง หรือของไม่ใช้แล้ว ถังขยะส่วนใหญ่ใช้ถังเพี ยงใบเดียว ไม่มีการใช้ถุงรองภายในเพื่อ
รองรับขยะ การทิ้งขยะจะทิ้งตามที่สาธารณะหรือที่ว่างของผู้อ่ืน หรือ ใช้วิธีเทกองและเผาทิ้ง กลางแจ้ง แบบไม่ถูก
สุขลักษณะ ซึ่งมีทั้งขยะมูลฝอยอินทรีย์ เช่น กิ่งไม้ เศษใบไม้ หรือขยะมูลฝอยที่ทาลายชั้นบรรยากาศ เช่น พลาสติก
โฟม จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหาสุขอนามัยกับผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ปัญหาขยะมูล
ฝอยของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 และบ้านพักกาลังพลและครอบครัว คือการทิ้งขยะแบบไม่มีแบบแผน ไม่ถูก
สุขลักษณะ หรือการกาจัดขยะยังไม่เป็นระบบ ขาดการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จากปริมาณขยะทั้งหมด 700 กิโลกรัม/
สัปดาห์ มีการจัดเก็บขยะเพียง 670 กิโลกรัม ที่เหลือ 30 กิโลกรัม จัดเก็บไม่หมดทาให้เกิดขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็น
รบกวน ทัศนียภาพไม่สวยงาม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กองพันทหารปืนใหญ่จึงได้มีแนวทางใน
การดาเนินการจัดการขยะ เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรงมากยิ่งขึ้ น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อการดารงชีวิตของ
กาลังพลและครอบครัว ในด้านสุขอนามัยและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และนาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ โดยการ
นาขยะไซเคิลไปขาย และนามาคัดแยกทาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อร่วมแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของกาลังพลและ
ครอบครัว ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทาให้ปริมาณขยะลดลง ซึ่งถ้าไม่มีการจัดการขยะ นาขยะไปกาจัดทั้งหมดก็จะเกิดการ
สูญเปล่า เพราะขยะบางประเภทสามารถนามาใช้ประโยชน์ และสามารถนามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยหลักการสาคัญ
ของรูปแบบการจัดการขยะเพื่อให้เกิดการจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
ตามแนวทางการดาเนินงาน 3Rs ตัง้ แต่การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มี
วิธีการจัดการขยะตั้งแต่แหล่งกาเนิด เริ่มจากการคัดแยกขยะตามประเภทของขยะ ตั้งแต่ในสถานที่ทางาน และ
ครัวเรือนครอบครัวกาลังพลก่อนเป็นลาดับแรก โดยแยกเป็นขยะอินทรีย์ ส่งเสริมให้นามาทาปุ๋ยหมัก เพื่อนามาใช้กับ
พืชผักที่ปลูกไว้ ขยะอันตราย นาไปกาจัด ขยะรีไซเคิลที่ถูกแยกไว้จะนาไปขายให้วงษ์พาณิช อีกส่วนหนึ่งจะนาไปสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยการนาไปทาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกาลังพลและครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งทาให้ปริมาณขยะ
ทั่วไปที่จะนาไปกาจัดมีจานวนลดลง ผลจากการดาเนินการจัดการขยะตามแนวทาง 3Rs ตั้งแต่การลดการใช้
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(Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการคัดแยกขยะรีไซเคิลมาทาเป็นผลิตภัณ ฑ์ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ รวมไปถึงการกาจัดขยะที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ทาให้กองพันทหารปืน
ใหญ่ที่ 17 ประสบผลสาเร็จในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ในระดับหนึ่ง
ดัง นั้น ผู้ ศึก ษาจึ ง สนใจศึก ษาการจัด การขยะเพื่อ สร้า งมู ล ค่า เพิ่ม ของกองพัน ทหารปื น ใหญ่ ที่ 17 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการจัดการขยะเพื่อทาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การนาขยะมาใช้ทาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง
รายได้อย่างไรให้กับกาลังพลและครอบครัว ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกาลัง
พลและครอบครัวให้ดีข้นึ

วัตถุประสงค์การศึกษา
ศึกษาแนวทางการจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การบริหารจัดการขยะ
1. แหล่งที่มาของขยะ/
ประเภทของขยะ
2. การจัดการขยะ
3. ปริมาณขยะ

แนวทางการจัดการขยะ
1. ลดปริมาณขยะ (Reduce)
2. ใช้ซ้า (Reuse)

(Reduce)

การบริหารการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์
2. กระบวนการทาขยะให้
เป็นชิน้ งาน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. นากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

(Reduce)
ผลิตภัณฑ์
จากขยะรีไซเคิล

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจั ยครั้ ง นี้เป็ น การวิจั ย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เป็ นการเก็ บข้ อ มูล แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เป็นข้อมูลสาคัญในการจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

- Proceedings -

195

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้บังคับบั ญชาที่ดูแ ลด้านก าลังพลในแต่ละหน่วยของกองพัน ทหารปืน ใหญ่ที่ 17 โดยผู้ให้ข้อมู ลสาคัญ มี
จานวนทั้งสิ้น 10 คน เป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดการขยะของกองพัน ได้แก่ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ผู้บังคับ
กองร้อย จ่ากองพัน และจ่ากองร้อย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บังคับกองพันทหารปืน
ใหญ่ที่ 17 ผู้บังคับกองร้อย จ่ากองพัน และจ่ากองร้อย ซึ่งมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการขยะและการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ โดยการนาขยะรีไซเคิลมาทาเป็นผลิตภัณฑ์จากขยะ โดยผู้ศึกษาได้ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการ (Formal interview) โดยมีอุปกรณ์เสริม ได้แก่ สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ขออนุญาตใช้อุปกรณ์เหล่านีจ้ ากผู้ร่วมวิจัยก่อนใช้ทุกครัง้
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1. ผู้ศึกษารวบรวมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้แบบ
สัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ โดยผู้ศึกษาได้ตั้งคาถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.1 การจัดการขยะตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)
1.2 วิธีการดาเนินงานบริหารจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.3 การนาขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์
1.4 การบริหารการออกแบบ การนาขยะมาทาเป็นชิน้ งาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะ
1.5 ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากขยะ และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1.6 การจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากขยะ
2. สนทนาพูดคุยอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของกองพันทหาร
ปืนใหญ่ที่ 17 และบ้านพักกาลังพล สภาพความเป็นอยูข่ องกาลังพลและครอบครัว จากผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่
17 ผู้บังคับกองร้อย จ่ากองพัน และจ่ากองร้อย
การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล สามารถทาได้ดังนี้
1. ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
2. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปตามประเด็น
3. ผู้ศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
การตรวจสอบข้อมู ลด้านบุคคล ผู้ศึกษาได้ต รวจสอบถึงแนวทางในการบริ หารจัด การขยะเพื่อสร้า ง
มูลค่าเพิ่มกับผู้ให้ข้อมูล สาคัญ ถ้าข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญดังกล่าวตรงกัน แสดงว่าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้
4. นาเสนอข้อมูลเรียงตามวัตถุประสงค์

- Proceedings -

196

สรุปผลและอภิปรายผล
สถานการณ์การเกิดขยะในการดาเนินชีวิตประจาวันของกาลังพลและครอบครัว ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ
มากมาย ทาให้มีปริมาณขยะ ดังตาราง
ตาราง ประเภทขยะ และปริมาณขยะต่อสัปดาห์
ประเภทขยะ
1. ขยะอินทรีย์ ได้แก่ ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร
2. ขยะแห้ง ได้แก่ พลาสติก เศษกระดาษ โฟม พลาสติกห่ออาหาร ถุงพลาสติก
เปื้อนอาหาร
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ซากแบตเตอร์รี่ หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นต์ ถ่านไฟฉาย
กระป๋องยาฆ่าแมลง

ปริมาณขยะ (ก.ก.)/สัปดาห์
210
420
70

พฤติกรรมการทิ้งขยะก็เป็นการทิ้งแบบไม่มีแบบแผนและไม่ถูกสุขลักษณะ ผลที่ตามมาก็คือ ขยะส่งกลิ่น
เหม็นรบกวน ทัศนียภาพไม่สวยงาม เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์นาพาหะโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน เป็นต้น
เกิดปัญหาทาลายสภาพแวดล้อมของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 และบ้านพักกาลังพลและครอบครัว เช่น ปัญหาด้าน
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปัญหามลพิษ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การทิง้ ขยะก็ทงิ้ รวมในถุงดาเพียงใบเดียว โดยไม่มี
การคัดแยก แล้วนาไปใส่ไว้ในถังขยะตามจุดต่างๆ ที่ทางกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 จัดไว้ให้ ซึ่งมีจานวนจากัด ทาให้ไม่
เพียงพอ บางทีก็นาขยะมาวางไว้ข้างถังขยะ ทาให้สกปรก ส่งกลิ่นเหม็น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 มีวิธีดาเนินการ
จัดการขยะ โดยคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภทคือ
1. ขยะอินทรีย์ ได้แก่ ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร คัดแยกแล้วนาไปทาปุย๋
2. ขยะทั่วไป แป็นขยะที่ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าต่อการนากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม
ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองใส่บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อน
อาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ซากแบตเตอร์รี่ หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นต์ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง แยกไว้เพื่อ
นาไปกาจัด
4. ขยะรีไซเคิล สามารถนากลับมาใช้ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋อง
เครื่องดื่ม เศษโลหะ อโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์
ซึ่งขยะรีไซเคิลทางกองพันจะจัดรถไปรับตามกองพัน กองร้อย และบ้านพัก ทุกสัปดาห์ เพื่อนาไปเก็บไว้ใน
โรงเก็บขยะของกองพัน จากนั้นจะทาการคัดแยกขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่วนขยะรีไซเคิลที่เหลือก็จะ
นาไปขาย สามารถสรุปการดาเนินงานได้ตามแผนภาพ ดังนี้
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ขยะอินทรีย์
210 กก. (30%)

บ้านพัก+
กองพัน+
กองร้อย
จานวน
230

ขยะทั่วไป
210 กก. (30%)
ขยะ 700 กก.
(100%)

ขายวงษ์พาณิช

ขยะอันตราย
70 กก. (10%)
ขยะรีไซเคิล
210 กก. (30%)

โรงเก็บขยะ
ขยะรีไซเคิล
210 กก. (30%)

ขยะรีไซเคิล
105 กก. (15%)

นาไปทา
ผลิตภัณฑ์
105 กก. (15%)

แผนภาพที่ 1 แสดงการดาเนินการคัดแยกขยะ
จากการดาเนินการจัดการขยะดังกล่าว กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 จึงได้มแี นวคิดในการกาหนดแนวทางการ
บริหารจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางการบริหารจัดการขยะตั้งแต่แรก
จนถึงปัจจุบัน 3 แนวทางด้วยกัน ดังต่อไปนี้
1. แนวทางที่ 1 เป็นแนวทางแรกที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 นามาใช้ในการบริหารจัดการขยะของหน่วย
และบ้านพักกาลังพลและครอบครัว โดยเริ่มจากนาปริมาณขยะมูลฝอยในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 และบ้านพัก
กาลังพลใน 1 สัปดาห์ จานวน 700 กิโลกรัม มาคัดแยกได้ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ และ
อลูมิเนียม จานวน 210 กิโลกรัม ขายให้วงษ์พาณิชย์ ได้เงิน 1,500 บาท และเหลือขยะที่ไม่สามารถนากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ 280 กิโลกรัม ดังรูป
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ขยะอินทรีย์
210 กก.
(30%)

ขยะทั้งหมด
700 กก.
(100%)

ขยะรีไซเคิล
210 กก.
(30%)

ขายให้
วงษ์พาณิชย์

ได้เงิน
1,500 บาท

ขยะทั่วไป
210 กก.
(30%)
นาไปกาจัด
ขยะ
อันตราย
70 กก.
(10%)
แผนภาพที่ 2 แสดงการดาเนินการจัดการขยะตามแนวทางที่ 1
2. แนวทางที่ 2 ปริมาณขยะมูลฝอยใน 1 สัปดาห์จะมีปริมาณขยะ จานวน 700 กิโลกรัม นามาคัดแยกเป็น
ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ และอลูมิเนียม ได้ประมาณ 210 กิโลกรัม นาไปขายให้วงษ์พาณิชย์
จานวน 150 กิโลกรัม ได้เงิน 900 บาท และนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จานวน 150 กิโลกรัม ได้ผลิตภัณฑ์ 200 อันๆ
นาไปขายอันละ 25 บาท ได้เงิน 5,000 บาท หักต้นทุนอันละ 10 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท จะได้กาไร 3,000 บาท
(ถ้าคิดเป็นเดือนจะได้กาไร 3,000x4 = 12,000 บาท , ต่อปีจะได้กาไร 12,000x12 = 144,000) เหลือขยะที่ไม่สามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 280 กิโลกรัม ดังรูป
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ขยะอินทรีย์
210 กก.
(30%)

ขยะทั้งหมด
700 กก.
(100%)

ขยะรีไซเคิล
210 กก.
(30%)

ขายให้วงษ์พาณิชย์
150 กก. (15%)

ได้เงิน
900 บาท

นาไปทาผลิตภัณฑ์
150 กก. (15%)

ขายได้
5,000 บาท
หักต้นทุนขาย 2,000 บาท
กาไร
3,000 บาท

ขยะทั่วไป
210 กก.
(30%)
นาไปกาจัด
ขยะ
อันตราย
70 กก.
(10%)
แผนภาพที่ 3 แสดงการดาเนินการจัดการขยะตามแนวทางที่ 2
3. แนวทางที่ 3 เป็นแนวทางที่ใช้ในปัจจุบัน คือใช้แนวทางการจัดการขยะ แบบ 3Rs เช่น ลดการใช้ (Reduce)
การใช้ซ้า (Reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ปริมาณขยะมูลฝอยจากเดิมที่มีอยู่ใน 1 สัปดาห์ จานวน 700
กิโลกรัม ลดลงเหลือ 600 กิโลกรัม ได้ขยะรีไซเคิลประมาณ 420 กิโลกรัม นาไปขายให้ร้านวงษ์พานิช 220 กิโลกรัม
ได้เงิน 1,500 บาท ที่เหลือ จานวน 200 กิโลกรัม นาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของหน่วย เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้ถู
พื้น และพรมเช็ดเท้า ได้ผลิตภัณฑ์ 260 อัน นาไปขายอันละ 25 บาท ได้เงิน 6,500 บาท หักต้นทุนอันละ 10 บาท เป็น
เงิน 2,600 บาท ได้กาไร 3,900 บาท (ถ้าคิดเป็นเดือนจะได้กาไร 3,900x4 = 15,600 บาท , ต่อปีจะได้กาไร
15,600x12 = 187,200 บาท) เหลือขยะที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 90 กิโลกรัม เพื่อนาไปกาจัด
ต่อไป ดังรูป
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แนวทาง
การจัดการ
ขยะแบบ
3Rs Reduce
Reuse
Recycle

ขยะทั้งหมด
600 กก.
(100%)

ขยะอินทรีย์
90 กก.
(15%)
ขยะรีไซเคิล
420 กก.
(70%)

ขายให้วงษ์พาณิชย์
-220 กก. (37%)

นาไปทาผลิตภัณฑ์
200 กก. (33%)

ขยะทั่วไป
60 กก.
(10%)

ขยะ
อันตราย
30 กก. (5%)

ได้เงิน
1,500 บาท
ขายได้
6,500 บาท
หักต้นทุนขาย 2,600 บาท
กาไร
3,900 บาท

นาไปกาจัด

แผนภาพที่ 4 แสดงการดาเนินการจัดการขยะตามแนวทางที่ 3
การนาขยะรีไซเคิลมาทาเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋องพลาสติก
กระป๋องแป้ง กระป๋องน้ามันเครื่อง เศษผ้า มาทาความสะอาด จากนั้นจึงนามาทาผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้ถูพื้นและพรมจากเศษผ้า มีปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 2 ปัจจัย คือ
1. การนากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้กวาดดอก
หญ้า ไม้ถูพื้นและพรมจากเศษผ้า ส่วนขยะรีไซเคิลที่เหลือก็นาไปขาย
2. ด้านการบริหารการออกแบบ การทาขยะให้เป็นชิน้ งาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งผลจากการวิจัยมีตัวแปรดังนี้
2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การมีเอกลักษณ์ หรือมีความโดดเด่นกว่าของคนอื่น มีความ
ทนทาน แข็งแรง ไม่หลุดง่าย ใช้ได้นาน ราคาขาย อันละ 25 บาท เท่ากับในตลาดแต่มคี ุณภาพดีกว่า
2.2 กระบวนการทาขยะรีไซเคิลให้เป็นชิน้ งาน ได้แก่ การคัดแยกขยะตามคุณสมบัติที่ต้องการ โดย
ดูจากรูปร่างและขนาด แล้วนามาเข้ากระบวนการทาให้เป็นชิน้ งาน ตามความถนัดของแต่ละบุคคล
2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ แข็งแรง
ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่นาน การดูแลรักษาก็สามารถทาได้งา่ ย ด้านส่งเสริมการขายลูกค้าใช้ดีแล้วบอกต่อ ถือ
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เป็นการส่งเสริมการตลาดที่มีราคาถูกที่สุดและได้ผลดีที่สุด ส่วนการจาหน่ายจะมีการสั่งสินค้าจากชุมชนบ้านโป่งศรี
นคร ตาบลโรงช้าง อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ การออกบู๊ทงานแม่บ้านร่วมกับทาง
กองพลทหารราบที่ 7 และร้านค้าสวัสดิการของกองพัน
อธิปรายผล
จากการศึกษาแนวทางการจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 สามารถนาผล
การศึกษาที่ได้มาอภิปรายผลดังนี้
1. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 มีแนวทางการจัดการขยะ โดยใช้ การคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
(3Rs) คือ การลดปริมาณขยะ (reduce) เช่น การลดการใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ , การใช้ซ้า (Reuse) การนาสิ่งของที่ใช้
งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้มาใช้อีกอย่างคุ้มค่า และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแยกขยะออกมา
เป็นขยะรีไซเคิล แล้วคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ทีมนักวิจัยด้านการจัดการ
ของเสีย/ขยะมูลฝอย (2554 : 21) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน พบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหา และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า จะทาให้ปริมาณขยะลดลง จึงมีแนวทางใน
การ ลด คัดแยก และนากลับมาใช้ใหม่ มาประยุกต์ใช้ โดยใช้หลักการ 3Rs สาหรับบรรจุภัณฑ์บางประเภทอาจจะใช้
ซ้าไม่ได้ จะมีการนาไปขายให้กับซาเล้งหรือร้านรับซื้อของเก่า ส่งไปขายต่อให้กับโรงงานสาหรับแปรรูป เพื่อนาไปผลิต
เป็นบรรจุภัณฑ์ตา่ งๆ
2. การบริหารการออกแบบ กระบวนการทาขยะให้เป็นชิ้นงาน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้นาผลการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบให้มีเอกลักษณ์ และความโดดเด่น ซึ่งสอดคล้องกับ
วาสนา เจริญ วิเชีย รฉาย (2552 : 19) ได้ศึกษาการออกแบบผลิตภั ณฑ์ของตกแต่งบ้ านจากวัส ดุเหลือ ใช้ พบว่า
ลักษณะเด่นพิเศษเฉพาะอย่าง (Personality) ไม่วา่ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ก็จะมีลักษณะเด่น
ประจาตัวของมันอยูเ่ ช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ออกแบบแล้วจะต้องเน้นจุดดีของแต่ละสิ่งออกมาให้เห็นเด่นชัด
จึงจะถือได้ว่าการออกแบบนัน้ สมบูรณ์
2.2 กระบวนการทาขยะให้เป็นชิ้นงาน เป็นการคัดแยกขยะตามคุณสมบัติที่ต้องการ โดยดู จาก
รูปร่างและขนาด แล้วนามาเข้ากระบวนการทาให้เป็นชิ้นงาน ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่ง สอดคล้องกับสานัก
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (2556) บทความเรื่องเพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้กับขยะ กล่าวว่า กระบวนการทา
ขยะให้เป็นชิน้ งานจะเริ่มจากแยกขยะตามสี รูปร่าง และขนาด ถ้าต่างกันมากก็อาจแยกตามรูปร่าง หรือตามประเภท
ของขยะ
2.3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถทาได้ ดังนี้
2.3.1 การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า สอดคล้องกับรัตน
ลักษณ์ ปัญจวุฒพิ ัฒน์ (2551) ได้ศึกษาโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าไหม พบว่า
คุณภาพ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยการพัฒนาให้มีความคงทน มีมาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน
ผู้ผลิตให้ความใส่ใจกับกระบวนการผลิตที่มีวิธีการที่ดีขึ้น ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ผู้บริโภคมีความ
เชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อนาไปใช้งาน มีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานที่นาน แต่ราคาเท่ากับ
ตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (2556) บทความเรื่องเพิ่มมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้กับ
ขยะ กล่าวว่า พฤติกรรมคนซือ้ ไม่วา่ คนไทยหรือคนต่างชาติตอ้ งการผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ มีสไตล์ และราคาถูก
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2.3.2 การดูแลรักษาทาได้งา่ ย สอดคล้องกับรัตนลักษณ์ ปัญจวุฒิพัฒน์ (2551) ได้ศึกษา
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าไหม กล่าวว่า การใช้และการดูแลรักษา บอก
วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้อย่างชัดเจน วิธีการใช้และการดูแลรักษาต้องไม่ยุ่งยาก
2.3.3 การส่งเสริมการขาย ลูกค้าใช้แล้วมีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลจึง
บอกต่อ ถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่มีราคาถูกที่สุดและได้ผลดีที่สุด สอดคล้องกับรัตนลักษณ์ ปัญจวุฒิพัฒน์
(2551) ได้ ศึก ษาโครงการวิจั ยเรื่องการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ด อกไม้ประดิษฐ์จ ากเศษผ้า ไหม กล่า วว่า การส่ง เสริ ม
การตลาด เป็นกลยุทธ์สาคัญเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถจาหน่ายได้เป็นจานวนมาก แทนการวางผลิตภัณฑ์ไว้แล้วให้
ผู้บริโภคมาพบเห็นโดยบังเอิญ การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการโฆษณา เพื่อสร้างความสนใจโดยการเน้นจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภค
3. ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการนาขยะรีไซเคิลมาแปรรูป ซึ่งสอดคล้อง
กับ วาสนา เจริญวิเชียรฉาย (2552 : 19) ได้ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้ กล่าวว่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์จ ากขยะรีไ ซเคิ ล เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ส ร้ า งสรรค์ จ ากการรี ไ ซเคิ ล ขยะ จะได้ วั ส ดุ เหลือใช้ห รือ วั ส ดุ ที่ไ ม่ใ ช้
ประโยชน์แล้ว แต่สามารถนาส่วนใดส่วนหนึ่งของวัสดุมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยใหม่ได้ เศษวัสดุเหลือ
ใช้ที่นิย มน ามาทาสิ่ งประดิษฐ์เพื่อ เป็ น อาชีพ เสริม ทาที่บ้ านมีห ลายประเภท รู ปแบบและความสวยงามของงาน
ประดิษฐ์แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่จะทาให้ชนิ้ งานเหล่านั้นมีความแปลกแตกต่างทาให้เป็นที่
สนใจของลูกค้า

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุณาจาก ดร.สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งได้ให้ความรู้ การชี้แนะแนวทางการศึกษา
ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องในงาน ตลอดจนการให้คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา จนงานศึกษาครั้งนี้มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนสาเร็จไปด้วยดี รวมไปถึงอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรูใ้ ห้ และสามารถนาวิชาการ
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้
ผู้ศกึ ษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้ศกึ ษาขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึก และให้ความกรุณาสละเวลาถ่ายทอดประสบการณ์จากการจัดการ
ขยะ เพื่อ สร้ างมู ล ค่า เพิ่ม ความรู้ ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ การแปรรู ป ผลิต ภั ณ ฑ์ จากขยะรี ไ ซเคิ ล และแง่ มุม ต่า งๆ
ทางด้ า นผลิต ภั ณฑ์ จากขยะรี ไ ซเคิล ซึ่ง ล้ว นเป็ นข้ อ มูล ที่มีคุ ณค่ าในการจั ด ทาการศึก ษาในครั้ง นี้ทั้ง สิ้น จนทาให้
การศึกษาในครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
สุดท้ายนีผ้ ู้ศกึ ษาขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่ให้ความรัก ความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและให้
การสนับสนุนในการศึกษาปริญญาโทในครั้งนี้ และขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน ที่เป็นกาลังใจให้กัน ตลอดจน
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆด้วยดีตลอดมา หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผู้ศกึ ษากราบขออภัยมา ณ ที่นี้
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การพัฒนาระบบผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน: กรณีศกึ ษา ร้านเอบีซี
ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Developing Reward Systems for Promoting Employee Motivation: Case Study
of ABC Store, Tha Wang Thong Sub-district, Mueang District, Phayao
วรวิทย์ แมดเมือง1* และ วีระพงษ์ กิติวงค์2
Worawit Madmuang1* and Weerapong Kitiwong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบผลตอบแทนเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการทางานของพนักงานร้านเอบีซี ใช้วธิ ีการวิจัยโมเดลผสาน (Mixed Model Research) (Saunders, Lewis,
and Thornhill, 2012) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ โดยเริ่มจาก
การศึกษากรอบแนวคิดของตามการศึกษาของ Decenzo and Robbin (2009) และใช้การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ
ตอบแทน Brown (2001 อ้างถึงใน Armstrong, 2006) เป็นแนวคาถามในการสัมภาษณ์ ซึ่งสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับ
เจ้าของกิจการ และพนักงานร้านเอบีซี 5 ราย จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ เพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่อ
การสร้างแรงจูงใจในการทางานของพนักงานร้านเอบีซี เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม และเก็บรวมรวบ
ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จานวน 50 ชุด ให้กับพนักงานร้านเอบีซี จานวน 50 ราย จากแบบสอบถามจานวน
50 ชุด ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์จานวน 40 ชุด ส่วนแบบสอบถามที่เหลืออีก 10 ชุด เป็นแบบสอบถามที่ไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลได้ เนื่องจากแบบสอบถามสูญหาย และนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอย
จากการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่า นอกจากการลางาน อายุการทางานแล้วนัน้ โอกาสที่
จะทางานต่อในอนาคต สามารถเป็นตัวชี้วัดการสร้างแรงจูงใจในการทางานของพนักงานร้านเอบีซีได้ดีเช่นกัน ทั้งนี้
เพื่อการสร้างแรงจูงใจในการทางานที่เพิ่มขึ้น ควรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในที่ประชุม และการดูแลสินค้า
ของพนักงานร้านเอบีซี นอกจากนี้องค์การควรให้ความสาคัญกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยสร้างระบบ
ผลตอบแทนที่มีผลต่อความรู้สกึ มากกว่าผลตอบแทนที่อยูใ่ นรูปแบบของตัวเงิน
คาสาคัญ: ระบบผลตอบแทน แรงจูงใจในการทางาน
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Abstract
This study aims to develop ABC store’s reward systems for promoting employee motivation by using
mixed model research design (Saunders, Lewis, and Thornhill, 2012), which integrates quantitative research
with qualitative research. The research design is as follows. First, Decenzo and Robbin’s (2009) concept of
reward systems and Brown’s (2001) Reward Gap Analysis (referred to Armstrong, 2006) were used to develop
questions for semi-structured face-to-face interviews with the owner and 5 employees. The interview data
were then analyzed in order to identify factors which influence employee motivation. Second, the factors
identified by the interviews were used to develop questionnaire. 50 questionnaires were distributed to the
employees. Data from the 40 completed questionnaires were finally analyzed by descriptive statistics,
correlations, and regression.
From quantitative and qualitative analyses, it is found that employee retention, as well as absence and
working years, can be the effective indicators of employee motivation. To promote employee motivation, ABC
store should give the employees opportunities to participate in the company’s decision-making at the meetings
and should assign them the responsibilities of taking care the valuable products. Importantly, the company
should attach the importance to promote employee motivation by using non-financial rewards rather than
financial rewards.
Keywords: Reward systems, Employee motivation

บทนา
ธุรกิจก่อสร้าง จัดเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
รากฐานที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะภาคเอกชนต่อการรุกตลาดต่างประเทศ ทาให้ผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจก่อสร้างหลายรายยังประสบกับปัญหา ทั้งนี้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจก่อสร้างมีความเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ ที่
ค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างทาให้เกิดการจ้างงานเป็นจานวนมาก (ธุรกิจบริษัทรับก่อสร้าง, 2558)
สถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดพะเยา ทาให้ร้านเอบีซี ต้องคานึงถึงผลประกอบการ ใน
สถานการณ์การแข่งขันที่มีค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขั นด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ การแข่งขันด้าน
การตลาด และที่สาคัญทาให้กจิ การต้องควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น ๆ
ร้านเอบีซี ตัง้ อยู่ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดาเนินกิจการมาเป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี
โดยเริ่มจาการอัดอิฐบล็อกขายที่บ้านเป็นโรงงานเล็ก ๆ จนพัฒนามาเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร มีพร้อม
ทั้งงานโครงสร้าง ตกแต่ง ตลอดจนถึงอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ของตกแต่งบ้าน ซึ่งมีลูกจ้างประมาณ 50 ราย
โดยปัญหาที่ร้านเอบีซีประสบมาตลอด คือ การทางานของพนักงานในองค์การ ซึ่งปัญหาดังกล่าว คือ การ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเหล่านั้นทางานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ และปริมาณมาก
ที่สุด ในการแก้ไขปัญหาเดียวกันนี้ ทัศนีย์ เอี่ยมสะอาด (2553) กล่าวว่า การเสริมสร้างให้คนทางานได้เป็นอย่างดีนั้น
นอกจากทาให้เกิดพฤติกรรมการทางานที่มุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังเน้นบรรยากาศที่ผู้ปฏิบัติมีความสุข
ความพอใจและเต็มใจลงทุนลงแรง เพื่อให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การทางานในลักษณะดังกล่าวคือ การ
จูงใจในการทางาน
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ดังนัน้ ร้านเอบีซี ต้องแสวงหากลยุทธ์ในการจู งใจเพื่อผลักดันให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีความสุขใน
การทางาน เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน มีความคิดริเริ่ม ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ หาก
มีการละเลยในการสร้างแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน ก็ย่อมทาให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
อาจทาให้เกิดการแสดงออกในหลายรูปแบบ เช่น การขาดงานบ่อย การทางานไม่เต็มที่ สร้างผลงานได้น้อยหรือ
ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การ
การบริ หารทรั พยากรมนุษย์เป็นเรื่องของการหาบุคลากรที่มีความสามารถตรงกั บความต้องการของ
องค์การ เพือ่ ให้บุคลากรเหล่านั้นได้นาความรู้ ความสามารถที่มอี ยู่มาบริหารจัดการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการบารุงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การได้นานที่สุด เพื่อ
ความอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าขององค์การ
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน
กรณีศกึ ษา ร้านเอบีซี ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การของผู้ศึกษาเอง
เป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะทาให้ทราบถึงแรงจูงใจที่มผี ลต่อการปฏิบัตงิ าน แล้วจะทาให้ผู้บริหารสามารถกาหนดกลยุทธ์
และนโยบายที่ตอบสนองให้กับความต้องการของพนักงานเพื่อ สร้างแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานและทาให้ผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น และยังเป็นข้อมูลประกอบเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้องค์การมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มคี ุณภาพให้อยู่กับองค์การอีกด้วย

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบผลตอบแทนที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานร้านเอบี ซี
ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาระบบผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน โดยใช้แนวคิดระบบ
การให้ผลตอบแทน ตามการศึกษาของ Decenzo and Robbin (2009) ซึ่งแรงจูงใจนั้นสามารถวัดได้จากอัตราการ
ลาออก และความจงรักภักดีตอ่ องค์การ จากขอบเขตเนื้อหาดังกล่าวสามารถแสดงเป็นกรอบแนวความคิดได้ ดังนี้
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ผลตอบแทน
ภายใน

ภายนอก

- มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- อิสระในการทางานและการ
ตัดสินใจที่ดยี ่งิ ขึน้
- ความรับผิดชอบมากขึ้น
- โอกาสในการพัฒนาตัวเอง
- ความหลากหลายของ
กิจกรรม

ที่ไม่เป็นตัวเงิน
- การตกแต่งออฟฟิศที่ต้องการ
- เวลาพักกลางวันที่ต้องการ
- กาหนดพื้นที่จอดรถ
- อาหาร ที่พักอาศัย
- การมอบหมายงานที่ต้องการ
- นามบัตร
- เลขาส่วนตัว
- ตาแหน่งที่น่าสนใจ
ที่เป็นตัวเงิน

จ่ายตามการปฏิบัตงิ าน
- งานรายชิน้
- ค่าคอมมิชชั่น
- แผนค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัส
- แผนการปรับขึน้ เงินเดือน

สิ่งตอบแทนที่สะท้อน
ความรู้สกึ เป็นสมาชิกกลุ่ม
แบบนิรนัย
- ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
- ตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น
- การปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
- แบ่งผลกาไร

อัตราการลาออกจากงาน
แรงจูงใจ
ความจงรักภักดีต่อองค์การ

สิ่งตอบแทนที่สะท้อน
ความรู้สกึ เป็นสมาชิกกลุ่ม
แบบนิรนัย
- ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น
- ตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้น
- การปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
- แบ่งผลกาไร

- ความเป็นเจ้าขององค์การ
- ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
- ความตัง้ ใจที่จะยังอยูใ่ นองค์การ
- การขาด/ลาหยุดงาน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน :
กรณีศกึ ษา ร้านเอบีซี ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นการวิจัยโมเดลผสาน (Mixed Model Research)
(Saunders, Lewis, and Thornhill, 2012) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่ที่เลือกศึกษาคือ
ร้านเอบีซี ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมดจานวนรวมทั้งสิ้น 56 ราย
แบ่งเป็นเจ้าของกิจการ 1 ราย และพนักงานร้านเอบีซี 55 ราย โดยแบ่งวิธีการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษากรอบแนวคิดของตามการศึกษาของ Decenzo and Robbin (2009) และใช้การวิเคราะห์ช่องว่าง
ผลตอบแทน (A Reward Gap Analysis) ของ Brown (2001 อ้างถึงใน Armstrong, 2006) เป็นแนวคาถามในการ
สัมภาษณ์
2. สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Interview) โดยสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ และพนักงาน
ร้านเอบีซี 5 ราย ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
3. นาผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (แบบสอบถาม)
และเก็บรวมรวบข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้พนักงานร้านเอบีซีทั้งหมด จานวน 50 ราย และนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอย

ผลการศึกษา
1. ปัจจัยที่มผี ลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ 1 ราย และพนักงานร้านเอบีซี 5 ราย สามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อ
การสร้างแรงจูงใจในการทางาน ดังรูปภาพที่ 2
ผลตอบแทน
ภายใน

การดูแลเอาใจใส่พนักงาน
โอกาสในการพัฒนาตัวเอง
ค่าคอมมิชชั่น

ค่าตอบแทนพิเศษ

แรงจูงใจใน
การทางาน

โบนัส
เป็นตัวเงิน

การปรับขึน้ เงินเดือน
ตลาดแรงงาน

ผลตอบแทน
ภายนอก

การได้รับผลตอบแทน แม้ไม่ได้มาทางาน
ความคุ้มครอง
ไม่เป็นตัวเงิน

อาหาร ที่พักอาศัย

ภาพที่ 2 แสดงปัจจัยที่มผี ลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางาน วิเคราะห์จากผลการสัมภาษณ์
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ผลจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจประกอบด้วย ปัจจัย 2 ประเภท
ดังนี้
1. ผลตอบแทนภายใน ซึ่งประกอบด้วย การดูแลเอาใจใส่ และโอกาสในการพัฒนาตัวเอง จากการ
สัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 การดูแลเอาใจใส่พนักงาน ผู้ให้ข้อมูลระบุถึงหลักการดูแลพนักงาน เพื่อให้พนักงานต้องการ
ทางานอยู่กับองค์การมากที่สุด กล่าวว่า “....ให้พนักงานอยู่กันแบบครอบครัว ปกครองแบบพี่ปกครองน้อง อยู่แล้ว
เกิดความสบายใจ พยายามไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งต่อกัน....” (ผู้บริหาร)
1.2 โอกาสในการพัฒนาตัวเอง ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าถึงการพัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน โดยกล่าวว่า
“...จากเมื่อก่อนขับรถโฟล์คลิฟต์ไม่เป็นเลย พอมาทางานที่น่ถี ึงขับรถโฟล์คลิฟต์เป็น....” (พนักงานชาย)
2. ผลตอบแทนภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วย ค่าคอมมิ ชชั่น ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส การปรับขึ้น
เงินเดือน ตลาดแรงงาน จ่ายเงินเวลาไม่มาทางาน และความคุ้มครอง จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1.1 ค่าคอมมิชชั่น ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากทางร้านค้าและบริษัท โดยกล่าว
ว่า “...ได้รับค่าคอมมิชชั่นทั้ งจากร้านค้า และบริษัทที่สั่งสินค้า โดยร้านค้าจะให้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายของ แต่
บริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นจากการที่ดูแลสินค้าให้...” (พนักงานขาย 1)
2.1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ ผู้ให้ข้อมูลระบุถึงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษที่ไม่เท่ากัน โดยกล่าวว่า
“...เงินเดือนหรือค่าแรงที่ได้รับไม่เท่ากัน ทาให้งานที่ทาต่างกัน ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้จึงไม่เท่ากันไปด้วย...” (พนักงาน
บัญชี)
2.1.3 โบนัส ผู้ให้ขอ้ มูลระบุว่า จะได้รับในช่วงสิ้นปี ดูจากการมาทางาน โดยกล่าวว่า “...ในหนึ่ง
ปีที่ผ่านมา มาทางานมากน้อยเพียงใด ถ้ามาทางานมากก็ได้รับโบนัสมาก แต่ถ้ามาทางานน้อยก็ได้รับโบนัสน้อย โดย
วัดจากการขาด ลา มาสายในการทางาน....” (ผู้บริหาร)
2.1.4 การปรับขึน้ เงินเดือน ผู้ให้ข้อมูลระบุถึงเหตุผลที่ลดการลาออกของพนักงาน โดยกล่าวว่า
“....เงินเดือนควรมีการปรับขึน้ ตามอายุการทางาน และความสามารถ....” (พนักงานชาย)
2.1.5 ตลาดแรงงาน ผู้ให้ข้อมูลระบุถึงค่าแรงที่ได้รับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตลาดแรงงาน แต่ในเชิงเห็นอกเห็นใจเจ้าของกิจการ โดยกล่าวว่า “....หากได้รับค่าตอบแทนตามที่ตลาดแรงงาน
กาหนดถือว่าเป็นผลดี แต่ก็เห็นใจเจ้าของกิจการ สาหรับแถวนี้ถ้าได้ค่าตอบแทนตามตลาดแรงงานถือว่าสูง แต่ผลงาน
ที่ลูกจ้างทาให้นายจ้างไม่คุ้มค่ากับค่าจ้างอาจจะทาให้กิจการขาดทุน....” (พนักงานขาย 1)
2.1.6 การได้รับผลตอบแทน แม้ไม่ได้มาทางาน ผู้ให้ข้อมูลระบุถึงการจ่ายเงินเวลาที่ไม่ได้มา
ทางาน โดยกล่าวว่า “....ค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับที่พอใจแล้ว ได้แค่น้ีก็เพียงพอแล้ว บางวันไม่มาทางานก็
ยังได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม....” (พนักงานบัญชี)
2.1.7 ความคุ้มครอง ผู้ ให้ข้อมูลระบุว่า ได้รับความคุ้มครองจากกิจการ โดยการทาประกั น
อุบัตเิ หตุ และการทาประกันสังคม ดังนี้ “....นอกจากผลตอบแทนที่ได้รับแล้ว ยังได้รับการทาประกันอุบัตเิ หตุ และการ
ทาประกันสังคม นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการกับโรงพยาบาลอีกด้วย....” (พนักงานธุรการ)
2.2ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วย อาหาร ที่พักอาศัย จากการสัมภาษณ์สามารถสรุป
ได้ดังนี้
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2.2.1 อาหาร ที่พักอาศัย ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า นอกจากผลตอบแทนที่ได้รับเป็นตัวเงินแล้ว ยังมี
ผลตอบแทนที่ไ ม่เป็น ตัวเงิน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของอาหาร ที่พั กอาศัย โดยกล่าวว่า “....นอกจากผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่ได้รับจากเจ้าของกิจการ ยังมีที่พักฟรี อาหารฟรี ค่าน้าค่าไฟไม่ตอ้ งจ่าย....” (พนักงานบัญชี)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จานวน 50 ชุด มีพนักงานร้านเอบีซีที่สามารถให้ข้อมูล
สมบูรณ์ จานวน 40 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ส่วนแบบสอบถามที่เหลืออีก 10 ชุด เป็นแบบสอบถามที่ไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลได้ เนื่องจากแบบสอบถามสูญหาย คิดเป็นร้อยละ 20.00
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษา พบว่า พนักงานร้านเอบีซีเป็นเพศชาย จานวน 23 ราย (57.50%) มีอายุระหว่าง 18
– 32 ปี จานวน 17 ราย (42.50%) มีสถานภาพโสด จานวน 19 ราย (47.50%) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า
จานวน 12 ราย (30.00%) ไม่ใช่หัวหน้าครอบครัว จานวน 25 ราย (62.50) ไม่มบี ุตร จานวน 19 ราย (47.50%) มีการ
จ่ายค่าเลีย้ งดูบุพการี จานวน 25 ราย (62.50%) มีภาระหนีส้ ิน จานวน 30 ราย (75.00%) แบ่งเป็นหนีส้ ินในระบบโดย
เฉลี่ย 198,82 บาท หนีส้ ินนอกระบบโดยเฉลี่ย 7,875 บาท และส่วนใหญ่มกี ารรับผลตอบแทนรายวัน จานวน 30 ราย
(75.00%)
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวแปร

Percentiles

Mean

S.D.

198,282

396,665

-

-

หนี้สนิ นอกระบบ (บาท)

7,875

19,641

-

การลางาน (วันต่อปี)

22.13

17.39

อายุการทางาน (ปี)

5.13

ทางานอีกกี่ปี (ปี)

0.75

Max

40,000

200,000

2,000,000

-

-

2,500

100,000

5

10

20

25

90

5.24

1

2

3

7

30

5.9

6.61

-

0.5

5

8.5

30

มีส่วนร่วมในที่ประชุม
(ครัง้ )

3.73

8.16

-

-

2

2.5

50

ดูแลสินค้า (ประเภท)

2.13

1.42

-

1

2

3

5

เข้ารับอบรม (ครัง้ )

1.20

2.02

-

-

1

2

12

ประเมินตนเอง (ครัง้ )

0.73

1.13

-

-

-

1

5

ปรับขึน้ เงินเดือน (ครัง้ )

0.53

0.55

-

-

0.5

1

2

ติดต่อลูกค้ารายใหญ่
(ราย)

1.08

3.20

-

-

-

1

20

หนี้สนิ ในระบบ (บาท)

Min

0.25
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ต่อ)
ตัวแปร
ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท)

Mean

Percentiles

S.D.

Min

0.25

Medium

0.75

Max

12,628

16,394

-

2,700

10,000

20,000

100,000

ค่าคอมมิชชั่น (บาท)

6,775

11,561

-

-

-

12,500

50,000

โบนัสพิเศษ (บาท)

4,300

7,666

-

2,000

3,000

5,000

50,000

0.23

0.48

-

-

-

-

2

3.50

0.75

1

3

4

4

5

3.70

0.76

2

3

4

4

5

3.55

0.75

2

3

4

4

5

2.50

1.47

-

2

3

3

5

3.05

1.280

-

2

3

4

5

ปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
(ครัง้ )
สภาพแวดล้อม
(ความพึงพอใจ)
เวลาพัก (ความพึงพอใจ)
ตาแหน่งงาน (ความพึง
พอใจ)
อาหารและที่พัก (ความ
พึงพอใจ)
สิทธิพิเศษที่ได้รับ (ความ
พึงพอใจ)

ในการศึกษานี้ ใช้การลางาน อายุการทางาน และโอกาสที่จะทางานต่อในอนาคต เป็นตัววัด แรงจูงใจ ตาม
การศึกษาของ Decenzo and Robbin (2009) ที่ระบุว่าแรงจูงใจนั้นสามารถวัดได้จากอัตราการลาออก และความ
จงรักภักดีต่อองค์การ จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานร้านเอบีซีมีอัตราการลางานเฉลี่ยประมาณ 22 วันต่อปี มีอายุ
การทางานประมาณ 6 ปี และคาดว่าจะทางานต่อในอนาคตอีกประมาณ 6 ปีเช่นเดียวกัน
สาหรับปัจจัยผลตอบแทนภายในที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางาน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในที่ประชุมของพนักงาน วัดจากจานวนครั้งในการเข้าร่วมการประชุม พบว่า พนักงานมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจในที่ประชุมโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ครั้งต่อปี การดูแลประเภทของสินค้า วัดจากประเภทของสินค้าที่พนักงาน
ดูแล พบว่า พนักงาน 1 รายมีหน้าที่ในการดูแลสินค้าประมาณ 2 ประเภท การมีโอกาสเข้ารับอบรม วัดจากจานวน
ครั้งที่เข้าอบรม พบว่า พนักงานมีโอกาสเข้ารับอบรมโดยเฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี การมีโอกาสปรับขึ้นเงินเดือน วัดจาก
จานวนครั้งในการปรับขึ้นเงินเดือน พบว่า พนักงานมีโอกาสปรับขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1 ครั้งต่อปี และการมี
การติดต่อค้าขายกับลูกค้ารายใหญ่ วัดจากจานวนลูกค้ารายใหญ่ที่พนักงานติดต่อค้าขาย พบว่า พนักงานมีการติดต่อ
ค้าขายกับลูกค้ารายใหญ่โดยเฉลี่ยจานวน 1 รายต่อปี
ส่วนปัจจัยผลตอบแทนภายนอกที่ส่งผลต่ อการสร้างแรงจูงใจในการทางาน ประกอบด้วย ผลตอบแทนที่
เป็น ตัวเงิน โดยค่ าตอบแทนพิเศษ ค่ าคอมมิชชั่น และเงิน โบนั ส วัดจากจานวนเงิน ที่ได้ รับ พบว่า พนั กงานได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษเฉลี่ยประมาณ 12,628 บาทต่อปี ค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยประมาณ 6,775 บาทปี และเงินโบนัสพิเศษ
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เฉลี่ยประมาณ 4,300 บาทปี และการปรับเปลี่ยนตาแหน่ง วัดจากจานวนครั้งที่ปรับเปลี่ยนตาแหน่ง พบว่า พนักงาน
ไม่มกี ารปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
ในขณะทีผ่ ลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน วัดจากระดับความพึงพอใจของพนักงาน 0 คือ ไม่พึงพอใจ 1 คือ พึง
พอใจน้อยที่สุด 2 คือ พึงพอใจน้อย 3 คือ พึงพอใจปานกลาง 4 คือ พึงพอใจมาก และ 5 คือ พึงพอใจมากที่สุด ซึ่งใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับพึงพอปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.26) โดยพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านความ
เหมาะสมของเวลาพักกลางวันอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.70) ด้านความเหมาะสมของตาแหน่งอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.55) ด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ทางานอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.50) ด้านสิทธิพิเศษที่ได้รับอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 3.05) และด้านอาหารและที่พักอาศัยอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.50)
2.2 การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ผู้ศึกษาใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ Pearson
Correlation และ Spearman Rank Correlation โดยใช้การทดสอบค่าสถิติแบบ Two – Tailed Test ผลการทดสอบ
พบว่า
ที่ระดับความมีนัยสาคัญ 0.01 ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะทางานต่อในอนาคต กับการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ประชุม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (Pearson = 0.7616, P – Value = 0.0000,
Spearman = 0.6069, P – Value = 0.0001) กล่าวคือ พนักงานมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในที่ประชุมมากขึ้น มีผลทา
ให้พนักงานรู้สกึ ว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และอยากอยูก่ ับองค์การมากขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะทางานต่อในอนาคต กับการดูแลสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน (Pearson = 0.4500, P – Value = 0.0036, Spearman = 0.5084, P – Value = 0.0011) กล่าวคือ พนักงาน
ได้รับมอบหมายในการดูแลสินค้าหลายประเภทมากเท่าใด แสดงให้เห็นถึงความไว้ใจจากองค์การ ส่งผลให้พนักงาน
รู้สกึ ถึงความเป็นเจ้าของในองค์การ
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะทางานต่อในอนาคต กับเงินโบนัสพิเศษ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน (Pearson = 0.6425, P – Value = 0.000, Spearman = 0.5188, P – Value = 0.0008) กล่าวคือ ถ้า
พนักงานได้รับเงินโบนัสพิเศษเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้พนักงานมีความตัง้ ใจที่จะอยู่ในองค์การต่อไป
2.3 การวิเคราะห์การถดถอย
จากการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ Pearson Correlation
และ Spearman Rank Correlation โดยใช้การทดสอบค่าสถิติแบบ Two – Tailed Test มีตัวชี้วัดแรงจูงใจในการทางาน
ทั้งหมด 3 ตัวแปร คือ การลางาน อายุการทางาน และโอกาสที่จะทางานต่อในอนาคต พบว่า มีเพียงตัวแปรตามตัว
แปรเดียวที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระเพียง 3 ตัว จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 27 ตัว ในขณะที่ตัวแปรตามที่เหลือ
ทั้ง 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระใดเลย โดยตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระเพียง 3 ตัว คือ
โอกาสที่จะทางานต่อในอนาคต ส่วนตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในที่ประชุม การดูแลสินค้ า
และเงินโบนัสพิเศษ ดังนั้นจึงนาตัวแปรตามตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระมาวิเคราะห์การถดถอย ที่
ระดับความมีนัยสาคัญ 0.01 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอย
ตัวแปร
meeting
care
bonus
_cons
N
Adj R - squared

yearwork
Coef.
P - Value
0.8956
0.001*
1.4441
0.002*
-0.0004
0.173
1.0254
0.399
40
0.6973

เขียนในรูปแบบของสมการ

โดยที่

=
=
=
=
=

ค่าของตัวแปรตาม
ค่าของตัวแปรอิสระ มีค่าตัง้ แต่ 1,2,…,k ตัว
ค่าคงที่ หรือค่า Intercept ของสมการถดถอย
ค่าพารามิเตอร์หรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร
อิสระที่ 1, 2, k ตามลาดับ
ค่าความคาดเคลื่อน (Error or Residual)

ผู้ศึกษาพัฒนาสมการดังนี้

คาอธิบายตัวแปรต่าง ๆ ตามตารางที่ 2
* = มีนัยสาคัญที่ระดับความมีนัยสาคัญ 0.01
yearwork
=
โอกาสที่จะทางานต่อในอนาคต (จานวนปี)
meeting
=
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในที่ประชุม (ครัง้ )
care
=
การดูแลสินค้า (ประเภท)
bonus
=
เงินโบนัสพิเศษ (บาท)
จากสมการข้างต้น ที่ระดับความมีนัยสาคัญ 0.01 พบว่า yearwork (โอกาสที่จะทางานต่อใน
อนาคต) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ meeting (การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในที่ประชุม) และ care (การ
ดูแลสินค้า) กล่าวคือ ยิ่งพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินในที่ประชุมมากขึ้น และมีหน้าที่ดูแลสินค้าหลายประเภทมาก
เท่าใด ยิ่งทาให้พนักงานอยากที่จะทางานต่อไปในอนาคตมากขึน้ ด้วยเช่นกัน โดยมีค่า Adj R – squared เท่ากับร้อยละ
0.6973 ซึ่งอาจเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ yearwork = 1.0254 + 0.8956 meeting + 1.4441 care
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในที่ทางาน ประกอบด้วย ปัจจัย 2
ประเภท คือ ผลตอบแทนภายใน และผลตอบแทนภายนอก ซึ่งผลตอบแทนภายในประกอบด้วย การดูแลเอาใจใส่
และโอกาสในการพัฒนาตัวเอง ส่วนผลตอบแทนภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และ
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่น ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส การ
ปรั บขึ้น เงิน เดือ น ตลาดแรงงาน จ่ ายเงิน เวลาไม่ม าทางาน และความคุ้ ม ครอง และผลตอบแทนที่ไ ม่เป็ น ตัว เงิ น
ประกอบด้วย อาหาร ที่พักอาศัย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ พบว่า พนักงานร้านเอบีซี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่มีการรับผลตอบแทน
เป็นรายวัน แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับพนักงาน ควรเป็นดังนี้
1. ส่งแสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
การตัดสินใจในที่ประชุมของพนักงานร้านเอบีซี มีอิทธิพลทางบวกต่อโอกาสที่จะทางานต่อในอนาคต ซึ่ง
เป็นปัจจัยผลตอบแทนภายในที่มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางาน เนื่องจากพนักงานรู้สึกได้ถึงการมีส่วน
ร่วมในการร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ภายในองค์การ ส่งผลให้พนักงานรู้สึกได้ถึงการเข้าไปมีบทบาทในการทางาน
ภายในองค์การ และพนักงานรู้สกึ ได้ถงึ การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ หรือเป็นเจ้าขององค์การเอง จึงมีแนวโน้มทาให้
พนักงานอยากที่จะทางานต่อกับองค์การ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ เปลวเทียน เสือเหลือง (2557) ที่ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน กลุ่ม
อุตสาหกรรมยางรถยนต์ ผลการศึกษาพบว่า การที่พนักงานได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือเข้าร่วม
ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน มีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจทากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ
และพนักงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการทางาน ส่งผลให้พนักงานรู้สึกถึงความสาคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ
2. การเพิ่มความรู้สกึ และรับรู้ความเป็นเจ้าของ
การดูแลสินค้าของพนักงานร้านเอบีซี มีอิทธิพลทางบวกต่อโอกาสที่จะทางานต่อในอนาคต ซึ่งเป็น
ปัจจัยผลตอบแทนภายในที่มอี ทิ ธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางาน เนื่องมาจากพนักงานเกิดความรู้สึกและรับรู้
ถึงความเป็นเจ้าขององค์การ ส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าต้องดูแลสินค้าให้ดี สินค้าต้องไม่มีการเสียหาย หรือ
สูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ ยิ่งพนักงานดูแลสินค้าหลายประเภทมากเท่าใด ยิ่งส่งผลดีกับองค์การ เพราะแสดงถึง
ความตัง้ ใจในการทางาน และและทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์การ
นอกจากนี้พ นักงานที่ดู แลสิ นค้าจะได้ รับผลตอบแทนที่ เ ป็นตั วเงิ น นั่น คือ ค่าผลตอบแทนจากการดูแ ลสินค้ า ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ เปลวเทียน เสือเหลือง (2557) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กรที่
ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ผลการศึกษาพบว่า ถ้า
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การจนรู้สึกว่าตนเองมีความตั้งใจในการทางาน ทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่แล้ว
แสดงว่าพนักงานรู้สกึ ถึงความผูกพันที่ตนเองมีต่อองค์การ
ข้อจากัดในการศึกษา
ข้อจากัดของการศึกษาในครั้งนี้ คือ การเก็บข้อมูลจากพนักงานร้านเอบีซียังได้ไม่ครบตามจานวนที่
ต้องการ เนื่องจากช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูลมีฝนตกหนัก จึงทาให้แบบสอบถามสูญหาย และไม่สามารถเข้าถึงพนักงาน
ได้ทุกรายจึงทาให้ได้มแี บบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์
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ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบว่า ในการสร้างแรงจูงใจในการทางานของพนักงานนั้น องค์การ
ควรให้ ความส าคั ญ กั บ ผลตอบแทนที่ ไ ม่อยู่ใ นรู ปแบบของตั ว เงิ น มากกว่า ผลตอบแทนที่ อยู่ใ นรู ปแบบของตั ว เงิ น
เนื่องจากมีผลต่อการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงาน
ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาความผูกพันต่ อองค์การที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
โดยใช้วธิ ีวิจัยแบบผสมผสาน

กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนาระบบผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน: กรณีศึกษา ร้านเอบีซี ตาบลท่าวังทอง
อาเภอเมือง จั ง หวั ด พะเยา ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี เนื่องจากบุ ค คลหลายท่ า นได้ ก รุ ณ าช่วยเหลือ ให้ ข้อ เสนอแนะ
คาปรึกษา และความคิดเห็น
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีส่วนทาให้การศึกษาค้นคว้า
เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ เจ้าของร้าน และพนักงานร้านเอบีซีทุก ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สัมภาษณ์และให้เก็บ
ข้อมูล
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ คณะวิ ท ยาการจั ด การและสารสนเทศศาสตร์ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต ที่ให้ความรู้ คาชีแ้ นะ ตลอดจนแนวทางในการทางาน และเพื่อนนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่
ให้กาลังใจในการศึกษาครัง้ นี้เสมอมา
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอเป็นเครื่องบูชาคุณบิดา
มารดา บูรพคณาจารย์ผู้ให้ความรู้ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวมาข้างต้น ที่ทาให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทาธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ จังหวัดพะเยา
A Feasibility Study on Investment for Beef Cattle Business in Phayao Province
วชิร ต๊ะเขตต์1* และ บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง2
Wachira Takate 1* and Boonyanuch Cheewakiatyingyong 2
บทคัดย่อ
การศึกษาความเป็นไปได้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทาธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ
จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อที่เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์โคขุนดอก
ค าใต้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ในการศึ ก ษา ใช้วิ ธีก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง จ านวน 8 ฟาร์ม โดยเลื อ กจาก
ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อที่เลี้ยงโคเนื้อพ่อแม่พันธุ์ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง
โดยการลงสัมภาษณ์ด้วยตนเองนาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนือ้ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของฟาร์มโคเนื้อ (SWOT Analysis) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของ
ฟาร์มโคเนื้อ (Five-Force Model) และวิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงิน คือ ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
ผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกธุรกิจ (SWOT Analysis) มี ความ
เป็นไปได้ในการลงทุน จากการที่ตลาดมีความต้องการโคเนื้อทั้งภายในประเทศและประเทศในเขตอาเซียนมากขึ้น ทา
ให้ธุรกิจฟาร์มโคเนื้อมีโอกาสที่ขยายตัวและเพิ่มช่องทางการส่งออกเนื้อโค รวมถึงการขยายตัวของฐานผู้บริโภคใน
ต่างประเทศ ซึ่ งจะน ามาสู่ ค วามคุ้ม ค่าในการลงทุ น ผลการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมทางการแข่งขั น (Five-Force
Model) มีความเป็นไปได้ในการลงทุน เนื่องจากคู่แข่งมีน้อยราย ทั้งยังมีมาตรฐานและคุณภาพที่ผลิตภัณฑ์ทดแทนยัง
ไม่ ส ามารถทดแทนกั น ได้ จึงมี โอกาสที่ ท าให้ ธุ รกิจ มี ก ารด าเนิ น งานที่ คุ้ ม ค่า ต้ น ทุ น ในการลงทุ น เริ่ม แรก เท่ ากั บ
1,266,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 78,039 บาท ต่อปี ผลตอบแทนจากธุรกิจฟาร์มโค
เนื้ อ เฉลี่ ย ต่ อ ปี เท่ า กั บ 406,058 บาท มี ร ะยะเวลาคื น ทุ น เท่ า กั บ 4 ปี 1 เดื อ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ เท่ า กั บ
+278,465.77 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.17 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับ ร้อยละ
15.68 แสดงให้เห็นว่า การลงทุนทาธุรกิจฟาร์มโคเนื้อจังหวัดพะเยา มีความเป็นไปได้และคุม้ ค่าในการลงทุน
คาสาคัญ: ธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ การลงทุน ความเป็นไปได้
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Abstract
The purpose of this feasibility study was to investigate the feasibility of investing in beef cattle business
in Phayao Province. The population used in this study was a member of Dok Kham Tai Beef Cattle Cooperative.
In addition, eight beef cattle farming entrepreneurs were selected by means of purposive sampling as a
sampling technique. Semi-structured interviews were conducted as a tool for data collection to interview beef
cattle operators, and then the strengths, weaknesses, opportunities, SWOT analysis, competitive environmental
analysis (Five Forces Model), and financial ratios as payback period (PB), net present value (NPV), benefit-cost
ratio (B/C Ratio) and internal rate of return (IRR) were analyzed.
The results of internal and external business environment analysis (SWOT Analysis) showed that the
beef cattle business was a feasible investment due to the increasing demand for beef in both domestic and
ASEAN markets. The beef cattle business had the potential to expand and grow the beef export business
including the expansion of overseas consumer base. This would lead to a worthwhile investment. Furthermore,
the results of competitive environmental analysis (Five Forces Model) revealed that there was the potential
return of an investment because of only a few competitors in the market. Besides, the standard and quality of
the beef cattle could not be replaced by other replacement products. Therefore, it would be cost-effective to run
the beef cattle business with 1,266,000 baht for an initial investment, and an average annual operating cost of
78,039 baht a year. The average annual net return on beef cattle business was 406,058 baht per year. The
payback period was four years and a month with the net present value of +278,465.77 baht. Additionally, the
benefit-cost ratio was 1.17 times, and the internal rate of return was 15.68%. All of these elements combined
led to the conclusion that the beef cattle business in Phayao Province was feasible and worthwhile investment.
Keywords: Beef cattle business, investment, feasibility

บทนา
โคเนื้อในประเทศไทยจากในอดีตใช้ในการเลี้ยงเพื่อทาการเกษตร แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง
เพื่อการจัดจาหน่ายเนื้อโค เนื่องจากประชากรภายในและต่างประเทศมีความต้องการบริโภคเนื้อโคเพิ่มมากขึ้น จาก
การที่ผลผลิตโคเนื้อมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ ทางภาครัฐบาลจึงมีการสนับสนุน
ส่งเสริมในการลงทุนและการจัดการให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ทั้งเกษตรกรรายย่อยและรวมกลุ่มของสหกรณ์ เพื่อ
เป็นการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอตรงต่อความต้องการภายในประเทศและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เ กษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อได้อย่างสม่าเสมอ แต่การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของรัฐบาลที่ผ่านมามักประสบปัญหา มีผลมาจากนโยบายของ
รัฐบาลขาดความต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซึ่งมีผลให้นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย (กรมปศุสัตว์
,2553) ประกอบกับในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 เกิดภาวะราคาเนื้อโคตกต่า ผู้เลี้ยงโคเนื้อประสบปัญหาขาดทุน ส่งผล
ให้ผู้เลี้ยงโคเนื้อล้มเลิกกิจการและต้องขายโคเนื้อออกไปจานวนมาก แล้วนาพื้นที่เลี้ยงโคไปปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าแทน ส่งผลให้เนื้อโคของประเทศไทยไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโ ภคภายในประเทศ จึงต้องมี
การน าเข้าเนื้ อ โคจากต่ างประเทศ ในการเข้าสู่ ส มาคมอาเซี ยนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 จึงเป็ น โอกาสของ
ประเทศไทยที่จะเพิ่มผลผลิตและขยายตลาดโคเนื้อเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการ
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ผลิตโคเนื้อที่สูงกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน และมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดอาเซียน จึง
จาเป็นอย่างมากที่จะต้องส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
(อานาจ ภิญโญศรี,2558) ในขณะเดียวกันทางสานักงานปศุสัตว์ จังหวัดพะเยา ได้กาหนดยุทธศาสตร์โครงการ “โคขุน
ดอกคาใต้” เพื่อแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดพะเยาที่ผ่านมา จากการมีปัญ หาที่ใช้ต้นทุนในการผลิตสูง
ตลาดรับซื้อยังไม่กว้างมากนัก และผู้เลี้ยงมักถูกพ่อค้าเอาเปรียบ จึงทาให้การเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดไม่ยั่งยืน ทั้งที่
ตลาดในภาคเหนือยังมีลู่ ทางที่ดี โดยโครงการนี้สนับสนุนให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่รวมตัวกัน เป็นสหกรณ์ผู้
เลี้ยงโคขุนดอกคาใต้ จากัด เน้นส่งเสริมให้เลี้ยงโคขุนลูกผสมสายพันธุ์ยุโรป ที่สามารถผลิตโคเนื้อทีมีคุณภาพดี และ
ตรงกับความต้องการของตลาดภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ (สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา,2558)
การลงทุ น ท าธุ ร กิ จ ฟาร์ ม โคเนื้ อ ผู้ ล งทุ น ควรศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการลงทุ น จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกธุรกิจ (SWOT Analysis) ตามแนวคิดของ Albert Humphrey เพื่ อ ค้น หาจุด แข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่อาจเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Five-Force Model) ตามแนวคิดของ Michael E. Porter ทฤษฎีนี้ช่วยให้ทราบ
ถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจ ซึ่งมีผลต่อการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
โดยวิธีระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C Ratio) ซึ่งจะทาให้ผู้ลงทุนทราบถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการลงทุนทา
ธุรกิจ
จากสภาวการณ์ ดั งกล่ าวผู้ ศึก ษาจึงมีค วามสนใจที่ ศึ กษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุ น ธุรกิจฟาร์ม โคเนื้ อ
เนื่องจากการศึกษานี้ยังไม่เคยมีผู้ศึกษามาก่อน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจลงทุนประกอบธุรกิจโคเนื้อว่ามีความ
เป็นไปได้และคุ้มค่าต่อการลงทุนมากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางการจัดการต้นทุนและวางกลยุทธ์ทางธุ รกิจ
อีกด้วย

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนทาธุรกิจฟาร์มโคเนื้อจังหวัดพะเยา ด้านสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของธุรกิจ ด้านสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และด้านการเงิน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
เพื่อวิเคราะห์ แนวความคิดการศึกษาความเป็นไปได้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Five-Force Model) การ
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อนามาประมาณการงบการเงิน แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้ านการเงินโดยวิธี
ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน
(B/C Ratio) โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์การลงทุนของเพ็ญศรี ขุนทอง (2554)
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทาธุรกิจฟาร์มโคเนื้อจังหวัดพะเยา สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ธุรกิจ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน

การประมาณการทางด้านการเงิน
- ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- รายได้จากการทาฟาร์มโคเนื้อ

การวิเคราะห์ทางด้านการเงินและการประเมิน
โครงการลงทุน
- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
- ระยะคืนทุน (PB)
- อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio)

การตัดสินใจลงทุน
 ลงทุน
 ปฏิเสธการลงทุน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อที่เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์โคขุนดอกคาใต้
จานวน 191 ราย (สหกรณ์โคขุนดอกคาใต้,2558)
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน
8 ฟาร์ม โดยเลือกจากผู้ประกอบการฟาร์มโคเนือ้ ที่ประกอบการโคขุนระยะต้นน้าหรือการเลีย้ งโคเนือ้ พ่อแม่พันธุ์ ตาม
คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคขุนดอกคาใต้ รวมทั้งใช้ดุลยพินิจของผู้ศึกษาในการกาหนดตัวอย่างเพื่อความ
เหมาะสมสาหรับการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ รูปแบบกึ่งมีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสัมภาษณ์การศึกษาของ เฟื่องฟ้า ศรีโนนยาง
(2554) และ วาทิตย์ ทรวดทรง (2557) แบบสัมภาษณ์แบ่งออก 5 ส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์และการเลีย้ งโคเนือ้
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุน
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย
- ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค และสภาพการแข่งขัน ในการทา
ฟาร์มโคเนือ้
- ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ
ได้จากการสัมภาษณ์ จากเจ้าของกิจการหรือมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยมากที่สุด ในรูปแบบกึ่งมีโครงสร้าง
(Semi-Structured interview) คือ การสัมภาษณ์มีแนวคาถามที่ชัดเจนตามแบบสัมภาษณ์ที่ได้เตรียมไว้และอาจมีการ
ถามนอกกรอบแนวคาถามที่วางไว้ โดยการลงสัมภาษณ์ด้วยตนเองนาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์ม
โคเนือ้ สมาชิกสหกรณ์โคขุนดอกคาใต้ จานวน 8 ฟาร์ม
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ
โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย หนังสือ และบทความที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเลีย้ งโคเนือ้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เรียบ
เรียงสรุป ดังนี้
1) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของฟาร์มโคเนือ้ (SWOT Analysis)
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของฟาร์มโคเนื้อ (Five-Force Model)
3) นาข้อมูลด้านการลงทุน ค่าใช้จ่าย และรายได้ มาประมาณการงบการเงินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ด้านการเงิน ด้วยวิธีระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio)
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า
(1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ (SWOT Analysis)
Man (คนหรือบุคลากร)
จุดแข็ง (Strengths)
ผู้ประกอบการฟาร์ม โคเนื้อ แม่พั น ธุ์ มีความรู้ แ ละความเข้า ใจในการทาฟาร์ม โคเนื้อ เป็ น อย่า งดี รวมถึ ง
ประสบการณ์ในการทาธุรกิจฟาร์มเป็นระยะเวลานาน ซึ่งผู้ประกอบการฟาร์มโคเนือ้ แม่พันธุ์สว่ นมากสืบทอดธุรกิจมา
จากครอบครัว
จุดอ่อน (Weaknesses)
ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อแม่พันธุ์ยังขาดการนาเอาองค์ความรู้ใหม่ๆและเทคโนโลยี เข้ามาพัฒนาฟาร์ม
เนื่องจากการรับรู้และการยอมรับในการนาเอาองค์ความรู้ใหม่ๆและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเป็นไปได้ช้า
โอกาส (Opportunities)
การรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่วนของตลาดแรงงานในอาเซียนมีผลต่อการพิจารณาวางแผนด้าน
แรงงาน ซึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มจานวนแรงงานในฟาร์ม เพื่อเพิ่มผลผลิตและขยายกาลังการผลิตของธุรกิจ
อุปสรรค (Threats)
อาจมีการแข่งขันขันในทางด้านตลาดแรงงาน ส่งผลให้อัตราค่าจ้างแรงงานนั้นสูงขึ้น ซึ่งจะทาให้ธุรกิจมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
Money (เงิน)
จุดแข็ง (Strengths)
การลงทุนในการทาฟาร์มโคเนื้อของผู้ประกอบการฟาร์มเนื้อแม่พันธุ์ ส่วนใหญ่ใช้ เงินทุนของตนเองหรือ
ภายในครอบครัวทั้งหมด ไม่มกี ารใช้เงินทุนจากแหล่งสถาบันการเงินภายนอก
จุดอ่อน (Weaknesses)
ในการจัดการทางด้านการเงิน ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อแม่พันธุ์ขาดการจัดทาระบบบัญชีภายในธุรกิจที่ดี
ทาให้เกิดปัญหาการบริหารงานในบางครั้ง
โอกาส (Opportunities)
การสนับสนุนให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในการลงทุนธุรกิจ ถือเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการฟาร์มโค
เนื้อแม่พันธุ์ที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ รวมถึงการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มโคเนื้อ
อุปสรรค (Threats)
สภาพเศรษฐกิ จภายในประเทศถือ ว่า ยัง ไม่ดี เท่ าที่ ควร อาจส่งผลต่อด้ านการเงิ นในการด าเนินงานและ
ค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้ในระยะยาว
Materials (วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ)
จุดแข็ง (Strengths)
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์ คือ หญ้าสด ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อแม่พันธุ์จัดทา
แปลงหญ้าเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องซื้อวัตถุดบิ อาหารสัตว์จากแหล่งภายนอก เป็นการลดต้นทุนการผลิตและต้นทุน
ด้านอาหาร
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จุดอ่อน (Weaknesses)
วัตถุดบิ ในการเลีย้ งโคเนือ้ ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมและสภาพภูมอิ ากาศ รวมทั้งความรู้ในการดูแลรักษาและ
การขยายพันธุ์ มิฉะนัน้ อาจส่งผลต่อวัตถุดิบทาให้มจี านวนลดลง
โอกาส (Opportunities)
การพัฒนาในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาฟาร์ม สามารถเป็นเครื่องทุ่นแรงและสร้างความสะดวก
รวดเร็ ว แก่ ผู้ ประกอบการฟาร์ ม โคเนื้อ แม่พั น ธุ์ มีส่ ว นช่ว ยในการจั ด การผลผลิ ต ในฟาร์ ม พั ฒ นาฟาร์ ม และการ
ดาเนินงานในธุรกิจ
อุปสรรค (Threats)
เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการจัดการฟาร์มอาจมีราคาสูง ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต
Management (การจัดการ)
จุดแข็ง (Strengths)
ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อแม่พันธุ์ส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการธุรกิจเป็นแบบธุรกิจครอบครัวหรือเครือ
ญาติ การบริหารจัดการจึงไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากนัก เนื่องจากมีความคุ้นเคยกันดีและมีความคิดและ
พฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งผู้ประกอบการฟาร์มโคเนือ้ แม่พันธุ์สว่ นใหญ่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคขุนดอก
คาใต้ มีการช่วยเหลือจากการรวมกลุม่ กันเป็นอย่างดี
จุดอ่อน (Weaknesses)
การตัดสินใจในด้านการจัดการและการดาเนินงานในธุรกิจครอบครัว การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในครอบครัว
สาหรับการตัดสินใจอาจมีไม่มากนัก เนื่องจากธุรกิจแบบครอบครัวจะให้การเคารพการตัดสินใจของผู้อาวุโสใน
ครอบครัว
โอกาส (Opportunities)
ประสบการณ์ของผู้ประกอบการฟาร์ มโคเนื้อแม่พันธุ์และแนวคิดใหม่ๆ ของผู้มีส่วนร่วมธุรกิจในครอบครัว
สามารถพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการของฟาร์มและธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
อุปสรรค (Threats)
ค่านิยมเดิมๆ ของผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อแม่พันธุ์ อาจเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจ การวางแผนการ
ดาเนินงาน และการพัฒนาระบบการจัดการของธุรกิจ
Marketing (การตลาด)
จุดแข็ง (Strengths)
ฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ พันธุ์โคเนื้อที่ใช้เลี้ยงเป็นสายพันธุ์ที่ดี แข็งแรงและทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมในพืน้ ที่ตรงต่อความต้องการของตลาด ช่องทางการกระจายผลผลิตมีการช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี
จากการรวมกลุม่ สมาชิกของสหกรณ์โคขุนดอกคาใต้
จุดอ่อน (Weaknesses)
ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนือ้ แม่พันธุ์ขาดความเข้าใจและวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนขาดการ
ใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดเข้ามาจัดการในตลาดโคเนือ้
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โอกาส (Opportunities)
ความต้องการของตลาดโคเนื้อในกลุ่มประเทศอาเซียน จะเป็นโอกาสในการขยายช่องทางการส่งออกโคเนื้อ
และเป็นส่วนช่วยขยายการเจริญเติบโตของธุรกิจ
อุปสรรค (Threats)
การสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อจากทางรัฐบาล อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดและใน
ธุรกิจโคเนือ้ เพิ่มมากขึน้
(2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Five-Force Model)
2.1 การแข่งขันระหว่างธุรกิจที่มอี ยู่ในอุตสาหกรรม (Intensity of Rivalry among Existing Competitor)
สาหรั บธุรกิจฟาร์มโคเนื้อของกลุ่ม สมาชิกสหกรณ์ โคขุ นดอกคาใต้ การแข่งขัน ในธุ รกิจ เดียวกันถื อว่า มี
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการรวมกลุม่ เป็นสหกรณ์ทาให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน ทั้งยังเป็นกลุ่มสหกรณ์โคเนื้อแห่งเดียว
ของภาคเหนือ ซึ่งในอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยมีการจัดตัง้ เป็นกลุ่มสหกรณ์เพียงไม่กี่กลุม่ จึงทาให้มคี ู่แข่งขัน
ในธุรกิจเดียวกันอยูไ่ ม่มาก
2.2 การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ในธุรกิจ (Barriers to Entry)
การเข้า มาใหม่ในธุรกิ จฟาร์ม โคเนื้อ ในอนาคตอาจจะมีผู้ที่เข้ ามาประกอบธุ รกิจ ประเภทนี้เพิ่ม ขึ้น ซึ่ง มี
นโยบายและการส่งเสริมของทางรัฐบาลที่กระตุ้นเพิ่มผลผลิตโคเนื้อให้มากขึ้น ตรงต่ อความต้องการบริโภคของ
ผู้บริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มประเทศในอาเซียนที่มีความต้องการนาเข้าเนื้อโคเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งยังมี
การสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนจากรัฐบาล จึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีผู้เข้ามาใหม่ในธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ
2.3 อานาจการต่อรองของผู้ซอื้ (Bargaining Power of Buyer)
อ านาจการต่ อ รองของผู้ ซื้ อ ในธุ ร กิ จ ฟาร์ ม โคเนื้ อ ในปั จ จุ บั น อาจจะมี ผ ลมาจากสภาพเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศที่ผ่านมา จึงทาให้โคเนือ้ และผลผลิตในประเทศ ณ ปัจจุบันมีจานวนน้อยและขาดแคลน ก่อให้เกิดราคา
ของโคเนือ้ นั้นสูงขึน้ ในอนาคตอาจมีแนวโน้มของผู้ซื้อถือโอกาสขยายธุรกิจเป็นแบบบูรณาการไปข้างหลัง (Backward
Integration by Buyers) ที่เลีย้ งโคแม่พันธุ์และนาลูกโคไปขุนเอง
2.4 การคุกคามของผลิตภัณฑ์ทดแทน (Pressure from Substitute)
จากสถานการณ์ผลผลิตโคเนือ้ ที่มีราคาสูง จึงอาจทาให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกบริโภคผลผลิตจากสัตว์
ประเภทอื่นที่มีราคาถูกกว่า เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ฯลฯ รวมถึงอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมที่อาจจะเลือกบริโภคผลผลิต
จากแพะและแกะทดแทน
2.5 อานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
ในด้านของอานาจของผู้ขายวัตถุดิบของธุรกิจฟาร์มโคเนื้อแม่พันธุ์พบว่ามีน้อย เนื่องจากวัตถุดิบและปัจจัย
การผลิตของโคเนือ้ แม่พันธุ์ ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนือ้ แม่พันธุ์สามารถจัดการได้โดยสร้างแหล่งวัตถุดิบและอาหารที่
ใช้ในการผลิตเป็นของตนเอง ซึ่งการเลีย้ งโคเนือ้ ระยะต้นน้าใช้อาหารสาเร็จรูปในจานวนไม่มาก ส่วนใหญ่จะเน้นอาหาร
หยาบเป็นหลัก จึงทาให้อานาจการต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบมีนอ้ ย
(3) การประมาณการทางด้านการเงิน
การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเป็นกิจกรรมที่จะกระทาล่วงหน้าก่อนธุรกิจจะเกิดขึ้นจริง ดังนั้นจึงต้องมี
การประมาณการทางด้านการเงินของธุรกิจ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มโคเนื้อจังหวัดพะเยา สามารถนา
ข้อมูลมาประมาณการค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตาราง การประมาณการเงินลงทุนเริ่มต้น
รายการ
1. ค่าที่ดนิ
2. ค่าก่อสร้างโรงเรือน
3. ค่าพันธุ์โคเนือ้
3.1 โคพ่อพันธุ์ (1 ตัว)
3.2 โคแม่พันธุ์ (15 ตัว ตัวละ 30,000 บาท)
4. ค่าเตรียมแปลงหญ้า
5. ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทาฟาร์ม
รวมเงินลงทุน

ประมาณการเงินลงทุน (บาท)
600,000
150,000
495,000
45,000
450,000
2,000
19,000
1,266,000

จากตารางการประมาณการเงินลงทุนเริ่มต้น ซึ่งประกอบด้วย ค่าที่ดิน จานวน 600,000 บาท ค่าก่อสร้าง
โรงเรือน จานวน 150,000 บาท ค่าพันธุ์โคเนื้อ จานวน 495,000 บาท โดยประมาณการจานวนโคแม่พันธุ์ที่ใช้เลี้ยง
จ านวน 15 ตั ว เป็ น พั น ธุ์ ช าร์ โ รเล่ ต์ ซึ่ ง ประมาณการจ านวนโคแม่ พั น ธุ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บจ านวนโคแม่ พั น ธุ์ ข อง
ผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์ ค่าเตรียมแปลงหญ้า 2,000 บาท และค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ทาฟาร์ม จานวน 19,000
บาท ซึ่งรวมเงินลงทุนเริ่มต้นทาฟาร์มโคเนื้อทั้งหมด 1,266,000 บาท
ตาราง การประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รายการ

ปีท1ี่

ปีท2ี่

ปีท3ี่

ปีท4ี่

ปีท5ี่

ปีท6ี่

1. ค่าแรงงาน
2. ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟ้า
2.2 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
3. ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.1 ค่ายารักษาโรค
4.2 ค่าแร่ธาตุ
4.3 ค่าผสมเทียม
4.4 ภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
รวม

60,000

63,000

66,000

66,000

66,000

66,000

2,500
4,000
950

2,625
4,200
998

2,750
4,400
1,046

2,750
4,400
1,046

2,750
4,400
1,046

2,750
4,400
1,046

2,400
300
2,500
330
72,980

2,400
300
2,500
330
76,353

2,400
300
2,500
330
79,726

2,400
300
2,500
330
79,726

2,400
300
2,500
330
79,726

2,400
300
2,500
330
79,726

จากตารางการประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม
และบารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่ายารักษาโรค ค่าแร่ธาตุ ค่าผสมเทียม และภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง เป็น
จานวนเงินรายปีในช่วงระยะเวลา 6 ปี ดังนี้ 72,980 บาท 76,353 บาท และ 79,726 บาท จนถึงปีที่ 6 ตามลาดับ ใน
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ด้านของค่าแรงงานมีการเพิ่มขึ้น อาจมีการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างของแรงงาน ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อมีส่วนที่
ส่งผลเพิ่มขึ้นของค่าแรงงาน และค่าสาธารณูปโภคเป็นต้นทุนผันแปร ซึ่งจะเพิ่มขึน้ ตามการใช้งาน
ตาราง การประมาณการรายได้จากการจาหน่ายโครุ่นต่อปีของโครงการ
รายการ
จานวนขาย(ตัว)
ราคาขาย(บาท/ตัว)
รวมรายได้

ปีที่
1
9
35,000
315,000

2
10
35,000
350,000

3
12
35,000
420,000

4
12
35,000
420,000

5
12
35,000
420,000

6
12
35,000
420,000

จากตารางการประมาณการรายได้จากการจาหน่ายโครุ่นต่อปีของโครงการ สามารถผลิตและจาหน่ายโครุ่น
ในปีแรกและปีที่ 2 จานวน 9 ตัว และ 10 ตัว ตามลาดับ ตัง้ แต่ปีที่ 3 สามารถผลิตและจาหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 12 ตัวต่อปี
จนถึงปีที่ 6 เป็นจานวนเงินจากการจาหน่ายโครุ่นในช่วงระยะ 6 ปี ดังนี้ 315,000 บาท 350,000 บาท และ 420,000
บาท จนถึงปีที่ 6 ตามลาดับ การประมาณการราคาขายโครุ่นต่อตัวตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ประมาณการเอาไว้ 35,000
บาทต่อตัว เป็นการประมาณการราคาโครุ่นในราคาระดับกลางๆ คานึงถึงราคาในอนาคตที่ราคาของโคเนื้ออาจมี
ราคาขึน้ ลงได้
ตาราง การประมาณการรายได้จากการจาหน่ายมูลโคตากแห้งต่อปีของโครงการ
รายการ
ปริมาณขาย(กระสอบ)
ราคาขาย(บาท/กระสอบ)
รวมรายได้

ปีที่
1
435
35
15,225

2
435
35
15,225

3
435
35
15,225

4
435
35
15,225

5
435
35
15,225

6
435
35
15,225

จากตารางการประมาณการรายได้จากการจาหน่ายมูลโคตากแห้งต่อปีของโครงการ สามารถจาหน่ายได้
435 กระสอบต่อปี กระสอบละ 35 บาท เป็นจานวนเงินต่อปี 15,225 บาท ตัง้ แต่ปีแรกจนถึงปีที่ 6
ตาราง การประมาณการรายได้ทั้งหมดต่อปีของโครงการ
รายการ
รายได้จากการขายโครุน่
รายได้จากการขายมูลโคตากแห้ง
รวมรายได้ทั้งหมด

ปีที่
1
315,000
15,225
330,225

2
350,000
15,225
365,225

3
420,000
15,225
435,225
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420,000
15,225
435,225

5
420,000
15,225
435,225

6
420,000
15,225
435,225
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จากตารางการประมาณการรายได้ทั้งหมดต่อปีของโครงการ การจาหน่ายโครุ่นและจาหน่ายมูลโคตากแห้ง
เป็นรายได้รวมทั้งหมดต่อปีในช่วงระยะ 6 ปี ดังนี้ 330,225 บาท 365,225 บาท และ 435,225 บาท จนถึงปีที่ 6
ตามลาดับ
(4) การวิเคราะห์ทางด้านการเงินและความเป็นไปได้ในการลงทุน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทาธุรกิจฟาร์มโคเนื้อจังหวัดพะเยา ใช้เกณฑ์การตัดสินใจวัดความ
คุ้มค่า ในการลงทุน กาหนดระยะเวลา 6 ปี และเครื่องมือวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ใ นการลงทุ น ประกอบด้ว ย
ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) และค่าของอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 7.12 เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
จากค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ดังนี้
ตาราง ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินความเป็นไปได้ในการลงทุนทาธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ
จังหวัดพะเยา

278,465.77
มีค่ามากกว่า 0

อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C Ratio)
1.17
มีค่ามากกว่า 1

15.68
มากกว่าค่าของทุน

คุ้มค่าการลงทุน

คุ้มค่าการลงทุน

คุ้มค่าการลงทุน

โครงการ

ระยะเวลาคืน
ทุน (PB)

มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV)

ธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ
เกณฑ์การตัดสินใจ

4.1
ระยะเวลาสั้น
คุ้มค่าการลงทุน

ผลการตัดสินใจ

อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR)

ผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนทาธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ พบว่า ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 4 ปี 1 เดือน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 278,465.77 บาท มีค่าเป็นบวกและมีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน
เท่ากับ 1.17 เท่า มีค่ามากกว่าหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับ ร้อยละ 15.68 มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
ดังนัน้ สรุปได้ว่า การลงทุนทาธุรกิจฟาร์มโคเนื้อจังหวัดพะเยา มีความเป็นไปได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทาธุรกิจฟาร์มโคเนื้อจังหวัดพะเยา โดยทาการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกธุรกิจ (SWOT Analysis) สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Five-Force Model) และด้านการเงิน ซึ่ง
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ดา้ นการเงินใช้วิธีระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อต้นทุน (B/C Ratio) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ
พบว่า ต้นทุนในการลงทุนเริ่มแรก เท่ากับ 1,266,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 78,039
บาท ต่อปี ผลตอบแทนจากธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 406,058 บาท มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 4 ปี 1
เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 278,465.77 บาท มีค่าเป็นบวก อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.17 เท่า มี
ค่ามากกว่าหนึ่ง และอัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับ ร้อยละ 15.68 มีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย ผลการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินแสดงให้เห็นว่า การลงทุนทาธุรกิจฟาร์มโคเนื้อจังหวัดพะเยา มีความเป็นไปได้และคุ้มค่าในการ
ลงทุน จากผลการศึกษามีระยะเวลาคืนทุนสัน้ กว่า การศึกษาของ เพ็ญศรี ขุนทอง (2554) ที่มรี ะยะเวลาคืนทุน เท่ากับ
8 ปี 11 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เฟื่องฟ้า ศรีโนนยาง (2554) มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 5 ปี 12 วัน ส่วน
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อัตราผลตอบแทนภายในมีคา่ สูงกว่าผลการศึกษาของเพ็ญศรี ขุนทอง (2554) ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.02 และมีค่าต่า
กว่าผลการศึกษาของเฟือ่ งฟ้า ศรีโนนยาง (2554) ที่มคี ่าเท่ากับร้อยละ 20
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ประกอบการที่จะนาข้อมูลไปประกอบการลงทุนธุรกิจฟาร์มโคเนื้อควรคานึงถึงข้อจากัดทางการเงินใน
การลงทุน ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนือ้ ที่ได้ให้สัมภาษณ์ใช้เงินส่วนตัวในการลงทุนเป็นส่วนใหญ่
2. การศึกษาครั้งนีเ้ ป็นการวิเคราะห์และประเมินการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงในการลงทุน หากผู้ประกอบการ
จะนาการศึกษาในครั้งนีไ้ ปประกอบการลงทุน ควรวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการร่วมด้วย
3. บุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ ควรศึกษาการลงทุนในธุรกิจรูปแบบฟาร์มประเภทอื่นและ
ข้อมูลทางด้านการตลาด รวมถึงด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับประกอบการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อจานวน 8 ราย ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรเพิ่มจานวนผู้ให้สัมภาษณ์ปริมาณมากขึ้นและในพื้นที่อ่ืน เพื่อเพิ่มความถูกต้องและแน่ นอนของผลการ
วิเคราะห์
2. ควรศึกษาความเป็นไปได้ของฟาร์มโคเนื้อระยะขุน หรือการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการลงทุน
ระหว่างฟาร์มโคเนือ้ พ่อ-แม่พันธุ์และฟาร์มโคเนื้อระยะขุน
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การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัด
พะเยา
Competitive Advantage of Construction Materials Business in Phayao
Province
ศิริพร ยุบลมูล1* และ ปิยะพงษ์ แสงแก้ว2
Siriporn Yubonmoon1* and Piyapong Sangkaew2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับว่าแรงกดดันในการแข่งขันทั้ง 5 ประการใด (Five Forces Model)
ตามทฤษฎีของ Michael E. Porter มีผลต่อการดาเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยาและมีนัยสาคัญทาง
สถิติหรือไม่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามผู้ประกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่จดทะเบียน
พาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยสุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ SPSS สถิตเิ ชิงพรรณนาที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยวิธีแบบพหุถดถอย
ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยา โดยเรียงลาดับปัจจัยที่มีผลกระทบจากมาก
ที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน ระดับการต่อรองของลูกค้า ระดับการต่อรองของSuppliers
ระดั บการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งในปั จ จุ บั น และระดั บความยากของธุ รกิ จ ใหม่ ที่เ ข้ า มาแข่ ง ขั น
ตามลาดับ เมื่อทดสอบซ้าโดยวิธีพหุถดถอยพบว่าเงินลงทุนมีนัยสาคัญที่มีผลต่อการปรับตัวของธุรกิจมากที่สุ ด นั่นก็
หมายความว่า การลงทุนจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากโดยภาพรวมแล้วประมาณ 3.0-5.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนเงิน
ลงทุนค่อนข้างมาก สาหรับตัวแปรด้านอื่นๆถึงแม้วา่ ผู้ประกอบการมีความเห็นว่ามีความสาคัญแต่ปรากฏว่าไม่มีผลต่อ
กาไรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของธุรกิจ ภายใต้แรงกดดันเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจนั้นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
การขยายกิจการให้มีขนาดเงินทุนที่เหมาะสมถึงจะทาให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพและผลกาไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจค้า
ปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยามีอัตราการเจริญเติบโตสูง และมีการแข่งขันสูงด้วยเช่น กัน กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์เช่นนี้ คือ กลยุทธ์การตลาดด้านการสร้างความแตกต่าง
คาสาคัญ: ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง จังหวัดพะเยา
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Abstract
This study is to find out what are the main competitive forces for existing construction materials firms in
Phayao province. Model and methodology is heavily designed based on Five forces model developed by Michael
E. Porter. Based on Taro Yamane at 90 percent level of confidence, data is sampled from construction materials
firms which scatter over Phayao province. Firstly, the descriptive statistics which are frequency, percentage,
mean and standard deviation are used to present the results. Secondly, multiple regression then applied.
The research findings based on interviewing construction material owners show that the threats in
construction materials business in Phayao mainly are substitution products. Then, there are bargaining power of
buyers, bargaining power of suppliers, industry rivalry and threats of new entry, respectively. However, when
examined what forces affect the change in profit of existing construction materials firms in Phayao province, the
study shows there is only capital investment is positively significant. Among construction materials firms, the
firms with 3-5 millions capital investment will have the highest profit. This implies that the bigger firms in this
business tend to benefit from economy of scale. Under the high completive-forces market with high growth rate,
it is crucial for construction materials firms in Phayao to make an adaptation. Besides increasing the size of
capital investment, differentiated marketing strategy is needed to be applied.
Keywords: Competitive Advantage, Construction Materials Retailer Business, Phayao

บทนา
ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีศักยภาพในการเติบโตสูงตามการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยจะเห็นได้
จากการเพิ่มขึ้นของยอดการจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง โดยภาพรวมของธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง ในปี 2559 ใน
เดือนกันยายน 2559 มีจานวนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง 138 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
(ก.ย.58) มีจานวนเพิ่มขึ้น 33 ราย คิดเป็น 31% ส่วนมูลค่าทุนจดทะเบียนเดือนกันยายน เท่ากับ 195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ก.ย.58) 53 ล้านบาท คิดเป็น 37% ปัจจุบันมีธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างที่ดาเนิน
กิจการอยู่ 16,090 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2559)
การแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2551) เกิดจาก 1.การขยายตัวของ
ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบที่ทันสมัย มี
ขนาดและพื้นที่กว้างขวาง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบ มีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการ
เลือกซือ้ สินค้า มีการขยายสาขาไปตามพื้นที่ต่างๆมีระบบการจัดการและการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา
โดยทั่วไปที่มองเห็นได้ชัดคือ ไทวัสดุ โกลบอลเฮาส์ โฮมสุขภัณฑ์ โฮมโปรและบุญถาวร เป็นต้น ซึ่งธุรกิจโมเดิร์น
เทรดนี้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ใช้ทุนจานวนมาก มีพ้ืนที่คอ่ นข้างกว้างขวาง 2.การเพิ่มจานวนของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
ของท้องถิ่น ร้านวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปทั้งขนาด และความหลากหลายของ
รูปแบบการดาเนินกิจการ เป็นต้น
สาหรับร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นค่อนข้างจะเสียเปรียบร้านค้าแบบโมเดิร์นเทรด โดยเฉพาะในเรื่อง
ต้นทุนสินค้าที่อาจจะสูงกว่า ความหลากหลายของสินค้าที่มีค่อนข้างจากัด เนื่องจากถูกกาหนดโดยพื้นที่ของร้านค้า
และกาลังของเงินลงทุน ซึ่งร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นนั้นจะต้องซื้อ สินค้าจากผู้ผลิตโดยใช้เงินสดจานวนมาก
- Proceedings -

231

ในการซื้อเพื่อที่จะได้ประหยัดต้นทุนของสินค้าแต่ต้องขายให้กับผู้รับเหมาก่ อสร้างรายย่อยด้วยเครดิต ทาให้ร้านค้า
ปลีกในท้องถิ่นบางรายขาดสภาพคล่องในการนาเงินไปลงทุนครั้งต่อไปด้วย

ภาพ 1 แสดงแผนที่ตั้งของร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยา
จากภาพ 1 แสดงแผนที่ตั้ง และการขยายตัวของตลาดค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยา โดยจะเห็นว่า
ร้านวัสดุก่อสร้างมีการกระจุกอยู่ในตัวอาเภอเมืองมากแสดงว่าในตัวอาเภอเมืองมีการแข่งขัน และเป็นการแข่งขันกันที่
รุนแรงด้วย นอกจากนั้นตาแหน่งร้านยังตัง้ อยู่บริเวณอื่นๆที่เป็นตัวเมืองใหญ่และชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าจานวนมาก
หมายความว่าลูกค้านอกพื้นที่ก็ จะมีโอกาสเลือกมากขึ้น และลักษณะที่ว่าร้านมีการกระจายตัวมาก ลูกค้ามีโอกาส
เลือกซือ้ จากร้านที่อยูใ่ กล้ๆได้มากขึ้น ในสภาวการณ์น้บี างร้านก็ใช้วิธีการต่างๆเพื่อดึงดูดให้มีลูกค้ามาซื้อมากขึ้น เช่น
การขายในราคาเท่าต้นทุนในบางรายการของสินค้า การให้ส่วนลดและเครดิตสาหรับลูกค่าที่มาซื้อประจา การให้ค่า
คอมมิชชั่นสาหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างที่แนะนาลูกค้าให้มาซื้อสินค้าที่ร้านเป็นต้น ในการแข่งขันที่เข้มข้นนี้ทาให้
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นมีการปรับตัว
จากสภาพการตลาดและการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในจังหวั ดพะเยา การแข่งขัน
ดังกล่าวทาให้ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างต้องพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขัน ผู้วิจัยเห็นว่าธุรกิจนี้เป็นที่น่าสนใจ และ
การศึกษาสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างยังไม่ มีในจังหวัดพะเยา จึงทาการศึกษาเกี่ยวกับการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างซึ่งการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษากลยุทธ์ที่ดีที่สุดสาหรับ
อุตสาหกรรมค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดพะเยา ผลลัพธ์ในการศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทางในการวางแผน
และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อการแข่งขันซึ่งทาให้ธุรกิจมีผลตอบแทนที่ดแี ละมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อวัดระดับว่าปัจจัยแรงกดดันทั้ง 5 ประการ (Five Forces) ตัวใดมีผลต่อการดาเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างในจังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาผลกระทบของแรงผลักดันในการแข่งขันที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน

ภาพ 2 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัยประยุกต์ตามทฤษฎี Five Forces Model and Porter's generic
strategies ของ ไมเคิล อี พอร์เตอร์
สมมติฐาน
1. การเข้ามาของคูแ่ ข่งขันรายใหม่มผี ลทาให้กาไรของธุรกิจเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม
2. อานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ (Suppliers) มีผลทาให้กาไรของธุรกิจเปลี่ยนแปลงในทิศทาง
ตรงกันข้าม
3. อานาจการต่อรองจากผู้ซอื้ ที่เพิ่มขึ้นมีผลทาให้กาไรเปลี่ยนแปลงลดลง
4. การแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรมเดียวกันมีผลทาให้กาไรของธุรกิจเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม
5. อุปสรรคจากสินค้าทดแทนมีผลทาให้กาไรของธุรกิจเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative) เรื่อง “การสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยา” ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มี.ค. ถึง 15 พ.ค. พ.ศ. 2560 มีวธิ ีดาเนินการศึกษาตามขั้นตอน
ดังนี้ กาหนดกลุม่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลและเสนอผลการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างใน
จังหวัดพะเยา จานวน 72 ร้าน (สานักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา, 2559)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ตามแนวความคิดของ Taro Yamane คานวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 สามารถคานวณหากลุ่มตัวอย่างได้ จานวน 42 ตัวอย่าง การสุ่ม
ตัวอย่างใช้การสุม่ แบบแบ่งชั้น และสุ่มอย่างง่ายในแต่ละชั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน
ดังนี้ คือ ตอนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการและธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ตอนที่ 2 ข้อคาถาม
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เกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันที่เกิดจากแรงกดดัน 5 ประการ (Five forces model) ตอนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยาที่มีตัวชี้วัดจากความสาเร็จของกิจการ
และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์และการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยา โดยตอนที่ 2
และตอนที่ 3 มีลักษณะข้อคาถามเป็นแบบวัดประมาณค่า (Rating Scale) มีจานวน 5 ระดับ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพ จากเอกสาร ตารา หลักการและ
แนวคิด แนวปฏิบัติ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษาโดยใช้คาถามแบบเติมคาตอบ และแบบให้เลือกตอบ
(checklist)
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหรือ
ปรับปรุง
แก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคาถาม
ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency : IOC) เท่ากับ 1.0 ทุกคาถาม ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญไปทาการทดสอบ (Pre-test) และนามาหาค่าความเชื่อมัน (Reliability) โดยหาค่า
Cronbach’s alpha เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient of reliability) การทดสอบครัง้ นี้ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟ่า เท่ากับ 0.76 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2555)
5. นาแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒมิ าพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนาไปสร้างเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์สาหรับใช้ในการวิจัย
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ
ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยา โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บแบบสอบถามคืนด้วย
ตัวเอง และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามปรากฏว่าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ในการตอบคาถามมี
จานวน 40 ชุด response rate ของแบบสอบถามเท่ากับร้อยละ 95.24
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (secondary Data) โดยการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสาร ฐานข้อมูล
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างใชวิธีการทางสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การทดสอบความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ตามแนวคิด
ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five forces model) ของ Michael E. Porter กับความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีตัวชี้วัด
จากผลกาไร โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยได้ลองหาความสัมพันธ์ของกาไร
ต่อตัวแปรต่างๆอันได้แก่ พนักงาน (Workers) ทุนจดทะเบียนพาณิชย์ใช้เป็นตัวแทนของความยากง่ายของการเข้ามา
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ลงทุนใหม่ของอุตสาหกรรม (New Entrants คือ cap_1-3 ,cap_3.1-5 และ cap_5) ประเภทธุรกิจ (cooperate, limited)
การลงทุนเพิ่ม ( new invest) การแข่งขันภายในธุรกิจ (rivals) อานาจการต่อรองจากผู้ซื้อ (Buyer) การคุกคามของ
ธุรกิจทดแทน(Substitutes) และ การต่อรองของSuppliers
เขียนสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Regression) ดังนี้
Profit = β0 + β1 worker + β2 cap_1-3 + β3 cap_3.1-5 + β4 cap_5 + β5 cooperate + β6 limited +
β7 new invest + β8 rivals + β9 buyer + β10 Substitutes + β11 Suppliers + ε
Profit
หมายถึง กาไร
β1 Workers
คือ
จานวนพนักงาน
β2 cap_1-3
คือ
ทุนจดทะเบียนพาณิชย์ 1.0-3.0 ล้านบาท
β3 cap_3.1-5
คือ
ทุนจดทะเบียนพาณิชย์ 3.1-5.0 ล้านบาท
β4 cap_5
คือ
ทุนจดทะเบียนพาณิชย์มากกว่า 5.0 ล้านบาท
β5 cooperate
คือ
ประเภทธุรกิจห้างหุ้นส่วนจากัด
β6 limited
คือ
ประเภทธุรกิจบริษัทจากัด
β7 new invest
คือ
การลงทุนเพิ่ม
β8 rivals
คือ
การแข่งขันภายในธุรกิจ
β9 Buyer
คือ
อานาจการต่อรองจากผู้ซอื้
β10 Substitutes
คือ
การคุกคามของธุรกิจทดแทน
β11 Supplier
คือ
การต่อรองของSuppliers
ε
คือ
ค่าความคลาดเคลื่อน
3. ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะในตอนที่ 4 นามาเรียบเรียงและนาเสนอในรูปแบบการบรรยาย
เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้โดยใช้ค่าทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmatic Mean) กาหนดช่วงของการวัด ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
=
5-1
=
0.80
จานวนชั้น
5
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญ ใช้เกณฑ์แบบ Likert Scale โดยกาหนดค่า
คะแนน (ชัชวาล เรืองประพันธ์, 2543: หน้า 30) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง มีความเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง มีความเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง มีความเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง มีความเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง มีความเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุกอ่ สร้าง
จากข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างพบว่าตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างในจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่จากแบบสอบถามจานวน 40 คน มีเจ้าของกิจการ จานวน 25 คน ผู้จัดการ จานวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ 37.5 ตามลาดับ ผู้ประกอบการดาเนินกิจการมาต่าสุด 2 ปี มากที่สุด 44 ปี เฉลี่ย
แล้วประมาณ 15 ปี ธุรกิจนี้มีจานวนพนักงานต่าสุด 1 คน จานวนพนักงานสูงสุด 40 คน และมีจานวนพนักงานเฉลี่ย
อยู่ประมาณ 10 คน จากการประกอบธุรกิจผู้ประกอบนัน้ มีการกู้ยืมเงินมาลงทุนมากที่สุดจานวน 8.0 ล้านบาท โดยมี
ค่าเฉลี่ยในการกูเ้ งินมาลงทุนอยูป่ ระมาณ 1.2 ล้านบาท ซึ่งถือว่าต้องใช้เงินลงทุนเป็นจานวนมาก ส่วนด้านลักษณะการ
ประกอบธุรกิจและความหลากหลายของสินค้าส่วนมากเป็นร้านจาหน่ายทุกอย่างที่เกี่ยวกับร้านวัสดุก่อสร้างซึง่ รวมทัง้
วัสดุและอุปกรณ์ จานวน 17 ร้าน รองลงมาเป็นร้านที่จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง หรืออุปกรณ์ก่อสร้างเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จานวน 13 ร้าน และอื่นๆอีก จานวน 10 ร้านที่จาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์เฉพาะเจาะจง เช่น อะลูมิเนียม เหล็ ก
รูปพรรณ เมทัลชีท และอุปกรณ์หลอดไฟฟ้ากับสายไฟ เพียงอย่างเดียว
ตารางที่ 1 แสดงการจาแนกผูป้ ระกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างตามประเภทธุรกิจและทุนจดทะเบียนพาณิชย์
ทุนจดทะเบียนพาณิชย์
ประเภทธุรกิจ
รวม
ต่ากว่า 1
1.0-3.0
3.1-5.0
มากกว่า 5
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
เจ้าของคนเดียว
8
5
6
3
22
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
7
1
5
4
17
บริษัทจากัด
0
0
0
1
1
รวม
15
6
11
8
40
จากตารางที่ 1 พบว่า ธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียวส่วนใหญ่จะอยูใ่ นลักษณะของเงินทุนจดทะเบียนพาณิชย์ต่า
กว่า 1.0 ล้านบาท ซึ่งแสดงว่าธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียวนี้ส่วนใหญ่มีงบลงทุนน้อย ห้างหุ้นส่วนจากัดจะมีเงินทุนจด
ทะเบียนพาณิชย์หลายแบบคละกันไปขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย ถ้าเป็นบริษัทจากัด ส่วนใหญ่แล้วเป็นบริษัทใหญ่จะใช้
เงินทุนจดทะเบียนพาณิชย์ตงั้ แต่ 5.0 ล้านบาท ขึน้ ไป
ตารางที่ 2 แสดงค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉลี่ยของกาไร และต้นทุน
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
กาไร (%)
10
40
ต้นทุนสินค้า (%)
50
80
ค่าแรงงาน (%)
2
20
ค่าขนส่ง (%)
1
20
อื่นๆ....... (%)
0
30
รวม
-
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ค่าเฉลี่ย
20.96
63.22
6.48
4.09
5.19
100

SD
7.10
8.65
4.54
3.27
6.32
-
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จากตารางที่ 2 ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างของพะเยาจะมีการทากาไรอยู่ที่ 10-40 % แต่โดยเฉลี่ยแล้วธุรกิจ
จะมีกาไรอยู่ประมาณ 20.96 % ซึ่งต้นทุนสินค้าอยู่ที่ 50-80 % ซึ่งถือว่าค่อนข้างมากเลยที่เดียวและค่าเฉลี่ยของ
ต้นทุนสินค้าในธุรกิจนีม้ ี 65.32 % ค่าแรงงานของธุรกิจนี้ต่าสุดอยู่ที่ 2 % ค่าสูงสุดอยู่ที่ 20 % โดยมีค่าเฉลี่ยแรงงาน
อยู่ที่ 6.68 % ค่า ใช้จ่า ยในการขนส่งน้อยที่สุด 1 % ค่าสูง สุดอยู่ที่ 20 % ค่า เฉลี่ย ในการขนส่ งอยู่ 4% จะเห็นว่า
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่อนข้างมีความสาคัญในธุรกิจนี้
ตารางที่ 3 แสดงการจาแนกร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ตามจานวนทุนจดทะเบียน การขยายกิจการหรือลงทุน
เพิ่ม และการได้รับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล
ไม่มีการขยายกิจการหรือลงทุนเพิ่ม
การขยายกิจการหรือลงทุนเพิ่ม
จานวนทุนจด
รวม
ได้รับประโยชน์ ไม่ได้รับประโยชน์
ได้รับประโยชน์ ไม่ได้รับประโยชน์
ทะเบียนพาณิชย์
จากนโยบายรัฐฯ จากนโยบายรัฐฯ จากนโยบายรัฐฯ จากนโยบายรัฐฯ
< 1.0 ล้านบาท
0
5
4
3
12
1.0-3.0 ล้านบาท
0
1
5
3
9
3.1-5.0 ล้านบาท
1
3
5
2
11
> 5.0 ล้านบาท
1
3
0
4
8
รวม
2
12
14
12
40
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่มีการลงทุนเพิ่มหรือขยายกิจการเป็นส่วนใหญ่
มีจานวน 26 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 65 แล้วได้รับการสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลมี 14 ร้าน คิดเป็น
ร้อยละ 46.15 และร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนับสนุนจากนโยบายรัฐฯ มีทั้งหมด 16 ร้าน คิดเป็น ร้อย
ละ 40 ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นลักษณะทุนจดทะเบียน ประมาณ 1-5 ล้านบาท ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า
5 ล้านบาทขึ้นไปไม่ค่อยที่จะสนใจและไขว่คว้าความช่วยเหลือจากภาครัฐดังจะเห็นได้จากตารางนี้ว่ามีเพียง 1 ร้าน
เท่านัน้ ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ซึ่งถือว่าน้อย กลุ่มธุรกิจที่จะเป็นปัญหาก็คือกลุ่มที่ไม่มี
การขยายกิจการหรือลงทุนเพิ่มและไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีถึง 5
ร้าน คิ ดเป็น ร้อยละ 41.66 ต้อ งให้ค วามสาคัญ และพิ จ ารณาถึง สาเหตุ ว่า เกิ ดจากอะไรจากแบบสอบถามของ
ผู้ประกอบการ คนที่ได้รับประโยชน์นั้นเป็นผู้ที่ย่ืนจดแจ้งจัดทาบัญชีชุดเดียวตามพระราชกาหนดมาตรการบัญชีชุด
เดียวหากผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาทจะได้รับ สิทธิการยกเว้นภาษีปี พ.ศ. 2559 และได้รับลดหย่อน
ภาษีในปี พ.ศ. 2560 อีกด้วย
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันจากแรงกดดัน 5 ประการ โดยใช้ ทฤษฏี Five Forces
Model ตามแนวคิดของ Michael E. Porter
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านระดับความยากของธุรกิจใหม่ทเี่ ข้ามาแข่งขัน
: Barrier to Entry (New Entrants)
ระดับความยากของธุรกิจใหม่ที่เข้ามาแข่งขัน
Mean
Std
ความหมาย
1.ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ต้องใช้เงินลงทุนมากทาให้ธุรกิจรายใหม่ยาก
3.61
0.832
มาก
ที่จะเข้ามาแข่งขัน
2.ธุรกิจที่ดาเนินกิจการอยูม่ คี วามได้เปรียบเรื่องต้นทุนมากกว่าผู้ผลิตราย
3.50
1.000
มาก
ใหม่
3.ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีรูปแบบหลากหลาย เช่น อาคารสถานที่
บริการ และราคาที่หลากหลาย ทาให้มีการแข่งขันค่อนข้าง สูงอยู่แล้ว
3.43
0.997
มาก
ทาให้ยากต่อธุรกิจรายใหม่ทีจะเข้ามาแข่งขัน
4.ธุรกิจที่ดาเนินอยูป่ ัจจุบันเป็นที่รู้จักและมีลูกค้าประจาและทาให้ยากต่อ
3.61
0.994
มาก
ธุรกิจใหม่ๆ จะเข้ามาทาการแข่งขัน
5.ธุรกิจที่ดาเนินอยูใ่ นปัจจุบันมีประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และควบคุม
2.89
0.956
ปานกลาง
ช่องทางการขายไว้หมด ทาให้ธรุ กิจรายใหม่ยากที่จะเข้ามาทาการแข่งขัน
6.ธุรกิจรายใหม่มขี ั้นตอนยุ่งยากที่จะขอจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจ
2.21
1.067
น้อย
ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
7.หากธุรกิจรายใหม่เข้ามาในตลาด ธุรกิจรายเดิมจะมีมาตรการที่ต่อต้าน
2.36
1.283
น้อย
อย่างรุนแรง
รวม
3.09
1.018 ปานกลาง
จากตารางที่ 4 ธุรกิจพบว่าการเข้ามาของธุรกิจรายใหม่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 ทาให้ธุรกิจใหม่ยากที่จะเข้ามาแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประกอบการก็มีความเห็นว่าหากมีเงินทุน
ก็สามารถประกอบธุรกิจนีไ้ ด้เพราะปัจจุบันการยื่นจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นเพราะมี
การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) ซึ่งทาได้ง่ายประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้น
การขอจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจหรือทางกฎหมายไม่ได้เป็นปัญหาสาหรับธุรกิจนีเ้ ลย หากมีผู้ประกอบการราย
ใหม่เข้ามาในตลาด กลุ่มผู้ประกอบการรายเดิมก็ไม่ได้มีมาตรการต่อต้านแต่อย่างใด
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านระดับการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างใน
ปัจจุบัน Rivalry Determinants : Industry Comperitors (ต่อ)
ระดับการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในปัจจุบัน
Mean
Std
ความหมาย
1.ปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอยูใ่ น
3.29
1.150
ปานกลาง
ระดับมาก
2.ในอนาคตคาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ
3.43
1.103
มาก
อสังหาริมทรัพย์จะสูงขึน้
3.ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมีสดั ส่วนของต้นทุนคงที่ (สินทรัพย์ถาวร)
2.93
0.979
ปานกลาง
ต่อ มูลค่าเพิ่ม (กาไร-ต้นทุน)สูง
4.การขายวัสดุก่อสร้างมีลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3.93
1.942
มาก
5.ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบันมีความหลากหลายในด้านของ
3.75
0.887
มาก
สถานที่ บริการ และราคา
6.ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ ที่มรี ้านหนึ่งหรือสองร้านที่
3.46
1.105
มาก
โดดเด่นและครองตลาดส่วนใหญ่ของพื้นที่
7.ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างปัจจุบันที่ดาเนินอยูม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน
3.21
0.957
ปานกลาง
8.คู่แข่งธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างค่อนข้างหลากหลาย (เช่นธุรกิจค้า
3.75
0.928
มาก
ปลีกอุปกรณ์หรือวัสดุงานไฟฟ้า, ธุรกิจค้าเหล็ก และอุปกรณ์อน่ื ๆ)
9.มูลค่าของธุรกิจในตลาด (หรือส่วนแบ่งการตลาด) ค่อนข้างสูง และมี
3.57
0.997
มาก
ผลต่อความอยูร่ อดของธุรกิจ
10.ธุรกิจนีก้ ารเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่นลูกค้า คู่แข่ง ฯลฯ ค่อนข้าง
3.14
1.177
ปานกลาง
ซับซ้อนและลาบาก
11.การทาธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ยากที่จะเลิกหรือปรับเปลี่ยนเป็น
3.21
1.343
ปานกลาง
ธุรกิจอื่นๆ
รวม
3.42
0.404
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่า อุตสาหกรรมนี้โต แต่ระดับการแข่งขันของธุรกิจนี้ ในปัจจุบันมีการแข่งขันกัน สูง
ผู้ประกอบการบางรายก็มองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มหรือขยับขยายกิจการ
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านอานาจการต่อรองของลูกค้า Buyers :
Bargaining Power of Buyers (ต่อ)
อานาจการต่อรองของลูกค้า
Mean
Std
ความหมาย
1.ลูกค้ามีเป็นจานวนมาก และความต้องการที่จะใช้วัสดุก่อสร้าง
3.25
1.076
ปานกลาง
เฉพาะอย่าง มากกว่าชื้อสินค้ารวม
2.ลูกค้ามีความหลากหลาย ความต้องการใช้สินค้า (เช่น อุปกรณ์
3.75
1.041
มาก
โครงสร้าง อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า)
3.ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นช่างที่รับเหมางานก่อสร้างเป็นผู้แนะนา
3.71
1.084
มาก
4.ลูกค้าที่มักจะติดต่อสอบถาม (โทรสอบถาม) แต่ไม่ได้มาซื้อสินค้า
2.64
0.989
ปานกลาง
ตามที่สอบถามไว้ มากกว่า 30%
5.ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีความรู้เกีย่ วกับวัสดุที่ต้องการซือ้ โดยเฉพาะ
2.71
1.084
ปานกลาง
ราคาเป็นอย่างดี
6.ลูกค้าสามารถเปลี่ยนใจจากการซือ้ สินค้าจากร้านหนึ่ง ไปซื้อสินค้า
3.50
1.072
มาก
อีกร้านหนึ่งได้งา่ ย
7.ลูกค้าสามารถที่จะไปซื้อสินค้าอีกร้านโดยการละทิ้งการจองสินค้า
2.54
1.071
น้อย
โดยไม่มีสาเหตุ หรือการแจ้งให้ทราบ
8.ลูกค้าที่มกี ารซือ้ เป็นประจาจะมีพฤติกรรมการขอราคาส่วนลด
4.25
0.844
มากที่สุด
พิเศษ และขอเครดิตสินค้า
9.ลูกค้าชอบที่จะซือ้ สินค้ากับร้านค้าที่รู้จัก มากกว่าร้านค้าที่เป็นที่
4.07
0.813
มาก
รู้จักน้อยกว่า
10.ลูกค้ามักจะสนใจหาก ร้านมีโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษ
3.89
0.994
มาก
รวม
3.48
0.907
มาก
จากตารางที่ 6 ธุรกิจมีความคิดเห็นต่อระดับความต้องการของลูกค้า พบว่าส่วนใหญ่ความต้องการของ
ลูกค้ามีหลากหลายอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.75) ลูกค้ามีเป็นจานวนมาก และความต้องการที่จะใช้วัสดุก่อสร้าง
เฉพาะอย่าง มากกว่าชื้อสินค้ารวม ความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.25) ลูกค้าส่วนมากเป็นผู้รับเหมา
งานก่อสร้างซึ่งอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71 ) และลูกค้ามีโอกาสเปลี่ยนใจไปซื้อร้านอื่นได้ง่ายอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.50) และลูกค้าที่ซื้อประจาจะมีการขอส่วนลดพิเศษ และขอเครดิตสินค้ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.25)
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน; Threat of
Substitutes
ระดับการคุกคามของธุรกิจทดแทน
Mean
Std
ความหมาย
1.ราคาสินค้าของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ไม่ได้แตกต่างจากคูแ่ ข่ง
3.32
0.983
ปานกลาง
มากมาย
2.ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ทีด่ าเนินอยูม่ กี ารบริการที่ดแี ละการ
3.82
0.863
มาก
แนะนาสินค้าให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด
3.หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า หรือการเลือกซือ้ สินค้าที่มี
3.57
1.069
มาก
คุณสมบัตใิ กล้เคียงกัน ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนได้ทันที
รวม
3.57
0.971
มาก
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยาให้ความสาคัญอย่างมากกับการ
คุกคามของธุรกิจทดแทน ธุรกิจเห็นว่าสินค้าไม่แตกต่างจากคู่แข่งอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคือ 3.32) แต่หาก
ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าหรือเลือกซื้อสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันลูกค้าก็ สามารถเปลี่ยนได้ทันที และร้านที่มี
บริการดีแนะนาสินค้าให้กับลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยคือ 3.82 และ 3.57 ตามลาดับ)
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านระดับการต่อรองของSuppliers
ระดับการต่อรองของSuppliers
Mean
Std
1.แรงงาน (พนักงาน) ขาดแคลน และมีการหมุนเวียนค่อนข้างสูง
3.29
1.150
2.Suppliers (บริษัทคู่ค้า) มีอานาจต่อรองสูง บางครั้งขอเรื่องการเพิ่ม
3.39
0.916
ยอดซือ้ สินค้าคงคลังในจานวนมาก จนมีผลกระทบต่อกาไรของธุรกิจ
3.Suppliers (ธุรกิจ) บริษัทขนส่งสินค้า มีอทิ ธิพลต่อการตั้งราคา
3.57
1.168
ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง เป็นอย่างมาก
4.การประสานงาน และการซือ้ ขายสินค้าวัสดุ อุปกรณ์งานก่อสร้างมี
3.46
1.036
ผลต่อราคาสินค้า และการจัดส่งสินค้า
5.Suppliers (บริษัทคู่ค้า) ที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสาคัญที่ทาให้
3.82
0.723
ธุรกิจเราประสบความสาเร็จตลอดเวลาที่ผ่านมา
6.บริษัทผู้ผลิตสินค้า ต้องการหาตัวแทนจาหน่ายเพื่อทาการขยาย
3.36
1.026
ธุรกิจ หรือขยายการตลาด เพื่อทาเองมากขึ้น
รวม
3.47
0.703

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 8 ธุรกิจเห็นว่า Suppliers (บริษัทคู่ค้า) ที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนสาคัญที่ทาให้ธุรกิจเรา
ประสบความสาเร็จตลอดเวลาที่ผ่านมา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยคือ 3.82) Suppliers (ธุรกิจคู่ค้า) บริษัทขนส่งสินค้า
มีอิทธิพลต่อการตั้งราคาสินค้าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ยคือ 3.57) และการประสานงานเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างมีผลต่อการกาหนดราคาสินค้า และการจัดส่งสินค้า อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย คือ 3.46)
โดยภาพรวมธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญกับการต่อรองของคู่ค้าธุรกิจ (Suppliers) อยู่ใน
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ระดับมาก เพราะธุรกิจที่เป็นคู่คา้ กันมายาวนานย่อมมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลดีกับการเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ราคาสินค้า หรือบริการจัดส่งสินค้า ธุรกิจสามารถทากาไรได้มากขึ้นหากมีการเจรจาต่อรองที่ดกี ับคูค่ ้า

ส่วนที่ 3 ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่วัดจากความสาเร็จของกิจการ
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ด้านความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทีว่ ัดจากความสาเร็จของกิจการ (ต่อ)
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Mean
Std
ความหมาย
1.กิจการมีผลกาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3.21
0.787
ปานกลาง
2.กิจการสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดได้อย่างมั่นคงและมีการเพิ่มขึ้น
3.11
0.875
ปานกลาง
อย่างต่อเนื่อง
3.กิจการมียอดขายเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2.89
0.875
ปานกลาง
4.กิจการมีจานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
3.00
1.054
ปานกลาง
5.ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มตี อ่ กิจการ
4.07
0.858
มาก
6.ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีตอ่ กิจการในปีที่ผ่านมา
4.07
0.813
มาก
รวม
3.39
0.877
ปานกลาง
จากตารางที่ 9 ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในพะเยา ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันที่วัดจากความสาเร็จของกิจการโดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผลกาไรที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง กิจการมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ
การรักษายอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย คือ 3.21 , 3.11 ,3.00 และ 2.89
ตามลาดับ) แต่ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าการให้บริการที่ดี และมีความจริงใจต่อลูกค้าทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
เชื่อมัน่ ในกิจการและเป็นลูกค้าประจาร้านนี้ตลอดไป
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ตัวแปรตามเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่วัดจาก
ความสาเร็จของกิจการ (กาไร)
ที่ผ่านมาทฤษฎีแรงกดดันทั้ง 5 ประการนั้นเมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรแล้วเป็นความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม
การพิจารณาลักษณะของการวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ แรงกดดันทั้ง 5 ประการ ว่าตัวแปรไหนมีความสาคัญก็
เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าปัจจัยทั้ง 5 เมื่อถูกประเมินโดยผู้ประกอบการแล้วทุกตัวก็จะมีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงมากที่สุด อย่างไรก็ตามจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทดสอบว่าปัจจัยทั้ง 5 มีผลต่อผลประกอบการของธุรกิจค้าปลีก
วัสดุก่อสร้างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงได้ลองหาความสัมพันธ์ของกาไร ต่อตัวแปร
ต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคณ
ู โดยใช้ตัวแปรตามเป็นความได้เปรียบทางการ
แข่งขันทีว่ ัดจากความสาเร็จของกิจการ (กาไร)
ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน (กาไร)
ตัวแปร
t
p-value
B
S.D.
พนักงาน (Workers)
-0.168
0.168
-1.00
0.327
ทุนจดทะเบียนพาณิชย์ 1.0-3.0 ล้านบาท (Cap_1_3)
3.646
2.985
1.22
0.232
ทุนจดทะเบียนพาณิชย์ 3.1-5.0 ล้านบาท (Cap_3_5)
9.248
3.063
3.02
0.005
ทุนจดทะเบียนพาณิชย์ 5 ล้านบาท (Cap_5)
6.589
3.809
1.73
0.095
ประเภทธุรกิจห้างหุน้ ส่วนจากัด (cooperate)
-3.283
2.189
-1.50
0.145
ประเภทธุรกิจบริษัทจากัด (limited)
1.652
7.174
0.23
0.820
-2.231
2.527
-0.88
0.385
การลงทุนเพิ่ม( new invest)
การแข่งขันภายในธุรกิจ (rivals)
-4.273
3.193
-1.34
0.192
อานาจการต่อรองของผูซ้ ื้อ (Buyer)
-1.070
2.493
-0.43
0.671
1.427
2.337
0.61
0.546
การคุกคามของธุรกิจทดแทน (Substitutes)
การต่อรองของSuppliers
3.148
2.541
1.24
0.226
R-squared = 0.372 F=1.51 p = 0.084
จากตารางที่ 10 แสดงโมเดลที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ผลประกอบการของธุรกิจหรือกาไร โดยทัว่ ไปจะขึ้นอยู่
กับ ขนาดของธุรกิจซึ่งวัดได้จากจานวนของพนักงาน หรือทุนจดทะเบียนของธุรกิจ ประเภทของการจดทะเบียนธุรกิจ
ว่าเป็นธุรกิจประเภทไหนอาจจะเป็นแบบห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด และการพัฒนาหรือการลงทุนเพิ่มของ
ธุรกิจนั้นๆ และลักษณะการแข่งขันภายในธุรกิจ อานาจการต่อรองของผู้ซอื้ สินค้าใหม่ๆที่เข้าสูต่ ลาด และอานาจการ
ต่อรองของซัพพลายเออร์ ทั้งหมดอยูบ่ นพืน้ ฐานแนวความคิดของ ไมเคิล อี พอร์เตอร์
การศึกษาครัง้ นี้พบว่า ตัวแปรของพนักงาน (Workers) ตัวแปรลักษณะของประเภทธุรกิจ การลงทุนเพิ่ม (
new invest) การแข่งขันในธุรกิจ (Rivalry) อานาจการต่อรองของผู้ซอื้ (Buyer) แรงกดดันจากสินค้าใหม่ๆที่เข้ามาสู่
ตลาด (Substitutes) และ อานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ (Suppliers) ถูกต้องตามทฤษฎี แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของกาไรมากที่สุดคือ ทุนจดทะเบียนพาณิชย์ในลักษณะ
ของการลงทุน จะเห็นได้วา่ ขนาดของการลงทุนมีผลต่อการทาให้มีกาไรมากขึน้ ในทิศทางเดียวกัน และขนาดเงินลงทุน
ที่เหมาะสม คือเงินลงทุนประมาณ 3-5 ล้านบาทซึ่งทาให้ผลประกอบการมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ และเงินลงทุนยังเป็นตัวกีดกันของผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในอุตสาหกรรมนี้อีก
ด้วย เพราะใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะทาให้ผลประกอบการที่ดี
หรือทากาไรได้มากที่สุด
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สรุปผลและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ตามทฤษฎี Five Forces Model ตามแนวคิดของไมเคิล อี. พอร์เตอร์ (Porter,1985) ที่ประเมิน
โดยผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยามีดังนี้
1. ระดับความยากของธุรกิจใหม่ที่เข้ามาแข่งขัน ของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันนั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง หมายถึง เงินลงทุนเป็นตัวที่ทาให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาลงทุนได้ยาก แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่มี
เงินทุน ก็สามารถที่จะดาเนินธุรกิจนี้ได้เพราะปัจจุบันระเบียบหรือวิธีการดาเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ก็ สามารถทา
ได้ง่ายไม่ซับซ้อนสามารถยื่นเรื่องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างมี
รูปแบบหลากหลายทาให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูงอยู่แล้วตลาดเริ่มเต็ม อีกทั้งร้านค้าเดิมก็เป็นที่รู้จักและมีร้านค้า
ประจาทาให้ยากต่อธุรกิจใหม่ที่เข้ามาแข่งขัน
2. ระดับการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก หมายถึง อุตสาหกรรมนี้โต
แต่ระดับการแข่งขันของธุรกิจนี้ ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการบางรายก็มองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่ม
หรือขยับขยายกิจการ ดังนัน้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือสร้างความแตกต่างเน้นการลงทุนเพิ่มหากมีเงินทุนที่เพียงพอ ควร
เพิ่มการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งนีเ้ พื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง จนถึงซ่อมแซม ในลักษณะของ Home service เปลี่ยนสุขภัณฑ์ รวมไปจนถึง
การทาสี และการปรับปรุงบ้าน เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันการจะหาช่างซ่อมแซม ตกแต่งบ้านเล็กๆ น้อยๆ นั้นไม่ใช่
เรื่องง่าย แม้รายได้ส่วนนี้จะไม่ใช่รายได้หลักและมีสัดส่วนไม่มาก แต่ถือเป็นจุดขายที่น่าจะสร้างความพอใจให้กับ
ลูกค้าได้ (ศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย, 2559) เพื่อดึงดูดฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้
3. อานาจการต่อรองของลูกค้าอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการอยู่รอดของธุรกิจเพราะความต้องการ
ของลู ก ค้ า มีห ลากหลาย และลู ก ค้ า ก็ ส ามารถเปลี่ ย นใจหรือ ยกเลิ ก การซื้ อ สิ น ค้ า ได้ โ ดยง่ า ย ลู ก ค้ า ส่ ว นมากก็ มี
พฤติกรรมการขอส่วนลดหรือราคาพิเศษ และขอเครดิตสินค้า เป็นต้น ดังนั้นความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ธุรกิจต้องปรับตัว เช่นเดียวกับงานศึกษาของ สิรินธร กิติยาวัฒน์ (2553) ศึกษาเกี่ยวกับความ
ได้ เปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ของธุ รกิ จ บริ ก ารขนาดย่อ ม ได้ ก ล่ า วว่า ธุ รกิ จ ที่ มีก ารแข่ ง ขั น สู ง และสิ น ค้ า ที่ มีลั ก ษณะ
คล้ายๆกัน ถึงแม้ว่าแนวโน้มของธุรกิจจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องบรรดาผู้ประกอบการต้องให้ความสาคัญด้านการ
ให้บริการลูกค้า ควรเน้นการบริการลูกค้าเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ เปลี่ยนจากขายหน้าร้านอย่างเดียวเป็นจัดหาฝ่ายขาย
ไว้สาหรั บเยี่ยมสถานที่ก่ อ สร้างหรือไซด์งาน เพื่อเสนอขายสินค้าใหม่ สอบถามวัสดุ อุปกรณ์ก่ อสร้างที่ ต้องการ
เพิ่มเติม และมีบริการจัดส่งถึงบ้านในขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ฟรี หากอยู่นอกเหนือขอบเขตที่กาหนดจะมีค่าใช้จ่ายตาม
ระยะทาง เป็นต้น กลยุทธ์นจี้ ะทาให้ร้านเพิ่มยอดขายได้ไม่มากก็นอ้ ย
4. การคุกคามของธุรกิจทดแทนอยูใ่ นระดับมาก หมายถึง ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นถูก
คุกคามด้วยการขยายตัวของร้านโมเดิร์นเทรด เช่น ไทวัสดุ โกลบอลเฮาส์ โฮมโปร และโอมสุขภัณฑ์ อีกทั้งสินค้า DIY
(Do it yourself) คือสินค้าที่พร้อมประกอบ สร้างสาเร็จรูปมาจากโรงงานซึ่งมีชนิ้ ส่วนขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ร้านค้าปลีก
ทั่วไปมักจะไม่ขายเพราะใช้พ้ืนที่มากในการจัดเก็บคลังสินค้า ปัจจุบันมีขายในร้านโมเดิร์นเทรด สินค้า DIY ได้แก่
วงกบ ประตู หน้าต่างสาเร็จรูป หลังคากันสาด และผนังสาเร็จรูป(ผนังเบา) เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ลูกค้าสามารถนา
ชิ้นส่วนมาประกอบเองเหมือนต่อจิกซอว์ซึ่งทาได้ง่ายประหยัดเวลาและประหยัดต้นทุนค่าแรงงานอีกด้วย ปัจจัยที่ได้
กล่าวมาแล้วได้ สร้างความวิต กกังวลให้แก่ผู้ ประกอบการเป็ นจานวนมาก ดังนั้นธุ รกิจควรใช้กลยุทธ์สร้ างความ
แตกต่างโดยมุ่งเน้นการบริการเป็นสาคัญ เช่น มีบริการจัดส่งถึงบ้านสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคเพราะด้วย
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ความห่างของระยะทางที่ต้องเดินทางไปซื้อวัสดุ DIY ที่มีขายในร้านโมเดิร์นเทรดในจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ
ของธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นอยูเ่ หมือนกันเพราะประหยัดเวลาในการเดินทาง
5. ระดับการต่อรองของ Suppliers อยู่ในระดับมาก หมายความว่าธุรกิจคู่ค้ามีความสาคัญในการประสบ
ความสาเร็จของธุรกิจ เพราะธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ซื้อมา-ขายไป หากขาดความสัมพันธ์อันดีต่อ
บริษัทคู่ค้าจะทาให้เกิดปัญหาตามมาก็คือ ต้นทุนสินค้าสูง เนื่องจากบริษัทคู่ค้าขายสินค้าให้เราในราคาที่สูงและไม่รวม
ค่าจัดส่งทาให้ค่าจัดส่งก็สูงขึ้นด้วย ดังนั้นเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทคู่ค้าและไม่ผูกขาดกับบริษัทคู่ค้า
เพียงบริษัทเดียวเพราะหากเขายกเลิกการขายสินค้าให้กับร้านเราจะส่งผลทาให้ร้านเราเกิดความเสียหายได้
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกาไรต่อตัวแปรต่างๆ พบว่า แรงกดดันทั้ง 5 ประการ มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกาไร ถ้าแรงกดดันทางการแข่งขันมีมากจะทาให้กาไรลดลง และเป็นเหตุให้ธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัว
ที่ดี ในธุรกิจนี้พบว่าเงินลงทุนที่เหมาะสมโดยภาพรวมแล้วประมาณ 3-5 ล้านบาทนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
กลยุ ทธ์ ที่เหมาะสมสาหรั บธุรกิจ ค้า ปลี กวั สดุ ก่อ สร้ างในจั งหวัด พะเยาที่ ใช้ในการปรั บตั วได้แ ก่ กลยุทธ์
Differentiation strategy เป็นผู้นาด้านการสร้างความแตกต่างเน้นการให้ความสาคัญกับผู้บริโภคมากขึ้น สร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้บริโภคทาให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมกลับมาซื้อซ้า เช่น การอานวยความสะดวก เน้นการบริการ และมี
บริการจัดส่งถึงบ้านในขอบเขตที่กาหนด มีบริการให้เครดิตกับลูกค้าที่ซอื้ ประจา การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งใน
ลักษณะของการบริการซ่อมแซมหรือติดตั้งสุขภัณฑ์ในลักษณะของ Home service เป็นต้น และการใช้กลยุทธ์ Focus
strategy กลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมาย คือการเจาะจงสินค้าประเภทเดียวแต่มีหลายชนิด ให้ลูกค้าเลือก เช่น การขาย
สินค้าประเภทเหล็กรูปพรรณ และมีเหล็กหลากหลายขนาดให้ลูกค้าเลือก เป็นต้น เพื่อทาให้ธุรกิจมีกาไรมากขึ้น หรือ
ธุรกิจสามารถอยู่รอดต่อไปได้ แต่เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแบบซื้อมา-ขายไปจึงทาให้ต้นทุนสินค้าไม่แตกต่างกัน
มาก หากจาหน่ายสินค้าในราคาที่สูงกว่าร้านอื่น ก็จะทาให้ลูกค้าที่มีค วามอ่อนไหวต่อราคาเปลี่ยนใจไปซื้อร้านอื่นได้
และหากร้านเราจาหน่ายสินค้าในราคาต่ากว่าร้านอื่นก็จะทาให้ร้านเรามีกาไรลดลง ดังนั้นกลยุทธ์ Cost Leadership
strategy เป็นกลยุทธ์ผู้นาด้านราคาจึงไม่เหมาะสมกับธุรกิจนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคตเนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้ได้เก็บข้อมูลของการลงทุนเพิ่มที่มีผลต่อ
กาไรและเป็นการเก็บข้อมูลในปีเดียวกันโดยทั่วไปแล้วผลประกอบการที่เกิดจากการลงทุนไม่จาเป็นที่จะเกิดขึน้ ณ ปี
เดียวกัน ซึ่งการเก็บข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากกว่านี้ น่าจะเป็นการเก็บข้อมูลต่อเนื่องทุกปี และกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียวกันด้วย
2. การศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจแยกตามขนาดของธุรกิจที่มคี วามแตกต่างกัน
เช่น ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งการศึกษาในครั้งนีม้ ขี ้อจากัดเป็นเรื่องของการศึกษา
โดยภาพรวมอุตสาหกรรมจึงเป็นกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษากลยุทธ์สาหรับธุรกิจ
หน่วยย่อยว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยา
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณ ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้ความช่วยเหลือให้คาปรึกษา
และข้อเสนอแนะต่างๆที่มีสว่ นทาให้การศึกษาค้นคว้าเสร็จสมบูรณ์
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ขอขอบพระคุณ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้จัดการ ของธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยาที่
ได้สละเวลาตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ที่ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการทางาน และเพื่อนนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ให้
กาลังใจในการศึกษาครัง้ นี้เสมอมา
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอเป็นเครื่องบูชาคุณบิดา
มารดา บูรพคณาจารย์ผู้ให้ความรู้ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวมาข้างต้ น ที่ทาให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรและการ
แสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคพะเยา
The Relationship Between Perceptions of Organizational Cultures, Employee
Engagement, Core Competencies and Behaviors of Employees of
Metropolitan Electricity Authority Phayao Provincial
ธีรัช การินทร์ตา1*และ บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง2
Theerat Karinta 1*and Boonyanuch Chivakietyingyong 2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร ความผูกพันต่อ
องค์กร และการแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และศึกษาระดับ
การรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กรและการแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่า งที่ใช้ในการวิจัย คือ บุ คลากรของการไฟฟ้าส่ว นภูมิภาคจังหวัดพะเยา เฉพาะในส่ว นของพนักงานระดั บ
ปฏิบัติงานและลูกจ้าง จานวน 110 คน โดยคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กรและการแสดงพฤติกรรม
ด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ คือ
การแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก การรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร และความผูกพันต่อองค์กร จากการทดสอบ
สมมติฐานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และการแสดงพฤติกรรม
ด้านสมรรถนะหลัก พบว่า (1) การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับต่า
(r=.275) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า (r=.199) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ความผูกพันต่อองค์กร
และพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก มี ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า (r =.194) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย
คาสาคัญ: การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร พฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก
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Abstract
This study aimed to investigate the relationship and awareness level of perceptions of organizational
culture, organizational commitment, core competencies of employee performances of Provincial Electricity
Authority, Phayao Province. In this quantitative research, the questionnaires as research instruments were
distributed to one hundred and ten personnel of Provincial Electricity Authority, Phayao Province. In statistics, the
sample size was calculated using Taro Yamane formula. The data were analyzed using the qualitative data
analysis software to find the percentage, average (mean), standard deviation, and the Pearson correlation
coefficient.
The results showed a high level of perceptions of organizational culture, organizational commitment,
and core competencies of employee performances of Provincial Electricity Authority, Phayao Province in the
overall image which was the core competencies of employee performances, perceptions of organizational
culture, and organizational commitment respectively. The result of a hypothesis testing for the relationship
between perceptions of organizational culture, organizational commitment, and core competencies of employee
performances revealed that: (1) the perceptions of organizational culture and organizational commitment were
positively correlated at low level
(r=.275) with a statistical significance level of 0.05. (2) The perceptions of
organizational culture and core competencies of employee performances were also positively correlated at low
level (r=.199) with a statistical significance level of 0.05. Additionally, (3) the organizational commitment and
core competencies of employee performances were positively correlated at low level (r = .194) with a statistical
significance level of 0.05, which was in line with the research hypothesis.
Keywords: perceptions of organizational cultures, organizational commitment, core competencies

บทนา
ปัจจุบันองค์การต่างๆ มีความประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสาเร็จ และตอบสนองต่อภารกิจของ
หน่วยงาน ปัจจัยด้านคุณภาพของบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการนาพาองค์การไปสู่เป้าหมายในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสาคัญต่อองค์กรในการดาเนินกิจการไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วิลาวรรณ รพีพศิ าล, 2554, หน้า 1-9) วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติ ที่สาคัญขององค์กรในการบริหารจัดการองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ 8
ประการ คือ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ค่านิยม สัญลักษณ์ เรื่องราววีรบุรุษ คาขวัญ งานพิธี หรือธรรมเนียมปฏิบัติ
และเครือข่ายทางวัฒนธรรม การพิจารณาวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับองค์การ ดังนั้นผู้นาองค์กรจึงต้องวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ สภาพแวดล้อมทั่วไป และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ร่วมทั้งวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้ปรับตัวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (ณัฏฐ
พันธ์ เขจรนันทน์, 2552, หน้า 17-18) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์การเริ่มจากการรับรู้และเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์การผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น วัฒนธรรมองค์การเป็นเครื่องกระตุ้นให้บุคลากร
ทางาน ความสาเร็จขององค์การและการแสดงออกขององค์การจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐานวัฒ นธรรมองค์การ นอกจากนี้
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรก็เป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนการดาเนินกิจการขององค์กรไปสู่
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เป้าหมาย ความผูกพันต่อองค์การเป็นการแสดงออกของพนักงานภายในองค์การในเชิงความรู้สึก อารมณ์ จิตใจ และ
พฤติกรรมเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ในการทางานของสมาชิกในองค์ การ การที่จ ะทาให้พ นักงานมีค วามผู กพั นกั บ
องค์การต้องสร้างคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี เช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม จัดสภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ใช้และพัฒนาความสามารถของพนักงาน สร้างโอกาสในการเจริญเติบโต
และมั่นคง โดยกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552,
หน้า 7-8)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority, PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของ
ประเทศไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทัง้ ด้านคุณภาพและบริการ นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2473 จนถึง
ปัจจุบัน ปัจจุบันอยูภ่ ายใต้แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557–2566 ได้กาหนดวัฒนธรรมองค์กรหรือ
ค่านิยมร่วม (Core Value) ขององค์กรไว้คือ “บริการดี มีคุณธรรม” เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคลกรในองค์กร และกาหนดความสามารถหรือสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององค์กรไว้สอง
ประการ คือ ความสามารถและเชี่ย วชาญในงานเชิง วิศวกรรมและเทคโนโลยีด้ านระบบจ าหน่า ยพลัง งานไฟฟ้า
(Electronic Distribution System) อย่างครบถ้วน และความสามารถในการให้บริการ และพร้อมตอบสนองความ
ต้องการสาธารณูปโภคด้านกิจการไฟฟ้า ครอบคลุมลูกค้าหลากหลายกลุ่มทั่วประเทศ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2560,
สื่อออนไลน์)
ดังนั้น เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องความสัมพันธ์กันระหว่างวัฒนธรรม
องค์กร ความผูกพันต่อองค์กรและการแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทาการศึก ษา เรื่อ งความสัม พั นธ์ ระหว่า งการรับรู้ วั ฒนธรรมขององค์ก ร ความผู ก พัน ต่อ องค์ ก ร และการแสดง
พฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ เสนอผู้บริหาร
ประกอบการวางแผนด้านบุคคลากรต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร ความผูกพันต่อ
องค์กร และการแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 2) ศึกษาระดับ
การรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กรและการแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้วัฒนธรรมขององค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้วัฒนธรรมขององค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก
สมมติฐานข้อที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยามีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก
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กรอบแนวคิด
การศึกษาวิจัยนี้ ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดจากงานวิจัยของชิดชนก แตง
อ่อน (2557, หน้า 22) ในด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ส่วนด้าน
พฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักได้ใช้ ตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ปี พ.ศ. 2553-2563 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2553 อ้างอิงใน ดารัณ พรหมกสิกร และสมชาย คุ้มพูล ,
2555, 1-8) ดังนี้

การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร
1.การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบปรับตัว
2.การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบมุง่ ผลสาเร็จ
3.การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ
4.การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
1.ความผูกพันด้านจิตใจ
2.ความผูกพันด้านการคงอยู่
3.ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน

พฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก
1. ด้านความพร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ
2. ด้านการทางานเป็นทีม
3. การมีความรอบรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือ
สมัยใหม่รวมถึงวิธีหรือเทคนิคการจัดการ
องค์กร
4. ด้านการมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทา
5. ด้านการทางานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
(ที่มา: ชิดชนก แตงอ่อน, 2557, หน้า 22)

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เฉพาะในส่วน
ของพนักงานระดับปฏิบัติงานและลูกจ้าง โดยคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane จาก
ประชากรจานวน 147 คน ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 108 คน
ทั้งนีผ้ ู้วิจัยกาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 110 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ประยุกต์จากงานวิจัย
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลวิภาวดีกับ
การแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก (ชิดชนก แตงอ่อน, 2557) ในด้านการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความ
ผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ส่วนด้านพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักได้ใช้ตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการ
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บริหารทรัพยากรมนุษย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2553-2563 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2553 อ้างอิงใน (ดารัณ
พรหมกสิกร และสมชาย คุ้มพูล, 2555, 1-8) แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
รายได้รวมต่อเดือน ระยะเวลาที่ทางานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน และระดับพนักงาน เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย
- การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบปรับตัว
จานวน 11 ข้อ
- การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบมุง่ ผลสาเร็จ
จานวน 11 ข้อ
- การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ
จานวน 14 ข้อ
- การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ
จานวน 10 ข้อ
ลักษณะคาถามเป็นแบบ Likert scale ซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) มีคาตอบให้
เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันขององค์กร ประกอบด้วย
- ความผูกพันด้านด้านจิตใจ
จานวน 10 ข้อ
- ความผูกพันด้านการคงอยู่
จานวน 8 ข้อ
- ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
จานวน 10 ข้อ
ลักษณะคาถามเป็นแบบ Likert scale ซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) มีคาตอบให้
เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย
- ด้านความพร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ
จานวน 5 ข้อ
- ด้านการทางานเป็นทีม
จานวน 5 ข้อ
- ด้านการมีความรอบรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือ
สมัยใหม่รวมถึงวิธีหรือเทคนิคการจัดการองค์กร
จานวน 5 ข้อ
- ด้านการมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทา
จานวน 5 ข้อ
- ด้านการทางานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
จานวน 5 ข้อ
ลักษณะคาถามเป็นแบบ Likert scale ซึ่งใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method) มีคาตอบให้
เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคาถาม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
consistency: IOC) มากกว่า 0.5 ทุกคาถาม
2. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เฉพาะใน
ส่วนของพนักงานระดับปฏิบัตงิ านและลูกจ้างซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเท่ากับ 0.93
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนัง สือจากคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศไปขออนุญาตจัดเก็ บข้อมูลจากผู้จัด การการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จานวน 4 สาขาหลัก ประกอบด้วย 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเมืองพะเยา 2)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอดอกคาใต้ 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอจุน และ 4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
เชียงคา และ 5 สาขาย่อย ประกอบด้วย 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยแม่กา 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
ย่อยอาเภอภูซาง 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอแม่ใจ 4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอปง และ
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอาเภอเชียงม่วน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกและรับคืนแบบสอบถามจานวน 110 ชุด ด้วยตนเอง
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้รวมต่ อเดือน
ระยะเวลาที่ทางานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน และระดับพนักงาน ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive
statistic) เพื่อใช้บรรยายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่
2. การวิเคราะห์ระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์ กร ระดับความรู้สึกเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร และ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดระดับการรับรู้/ความรู้สกึ /ความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายดังนี้ (ชูศรี วงค์รัตนะ, 2553, หน้า 69)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50–5.00 หมายถึง มีการรับรู้/ความรู้สกึ /ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50–4.49 หมายถึง มีการรับรู้/ความรู้สกึ /ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50–3.49 หมายถึง มีการรับรู้/ความรู้สกึ /ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีการรับรู้/ความรู้สกึ /ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.49 หมายถึง มีการรับรู้/ความรู้สกึ /ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และการแสดง
พฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) (กมลวรรณ ตังธนกานนท์, 2558, หน้า 140)
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
การแปลความหมาย
มีค่าเป็น -1
มีความสัมพันธ์กันทางลบแบบสมบูรณ์
มีค่าระหว่าง -1 ถึง -0.7
มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับสูง
มีค่าระหว่าง –0.7 ถึง -0.3
มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง
มีค่าระหว่าง -0.3 ถึง 0
มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่า
มีค่าเป็น 0
ไม่มคี วามสัมพันธ์กัน
มีค่าระหว่าง 0 ถึง 0.3
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
มีค่าระหว่าง 0.3 ถึง 0.7
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
มีค่าระหว่าง 0.7 ถึง 1
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
มีค่าเป็น 1
มีความสัมพันธ์ทางบวกแบบสมบูรณ์
- Proceedings -

253

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และการแสดง
พฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสถานภาพส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติงานและลูกจ้าง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มีรายได้รวมต่อเดือนอยู่ที่ 30,001 – 40,000 บาท ทางานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป
ปฏิบัตงิ านอยู่ในการไฟฟ้าจังหวัดพะเยา (กฟจ.พะเยา) และส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับ 6–9
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรูว้ ัฒนธรรมขององค์กร และความผูกพัน
ต่อองค์กรและการแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
(n = 110)
รายการ
SD
ระดับ
X
การรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร

4.07

0.42

มาก

ความผูกพันต่อองค์กร

3.72

0.24

มาก

การแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก

4.28

0.30

มาก

4.02

0.22

มาก

รวมเฉลี่ย

2. ผลการวิเคราะห์ ระดั บการรั บรู้ วั ฒ นธรรมขององค์ ก ร และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รและการแสดง
พฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
X = 4.02, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านทุกด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ คือ การแสดง
พฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก ( X = 4.28, S.D. = 0.30) การรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร ( X = 4.07, S.D. = 0.42)
และความผูกพันต่อองค์กร( X = 3.72, S.D. = 0.24) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
2.1 ระดั บการรั บรู้ วั ฒ นธรรมองค์ ก รของพนั ก งานการไฟฟ้าส่ วนภู มิภาคจั งหวั ดพะเยา พบว่า ใน
ภาพรวมมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ ( X
= 4.31, S. = 0.37) รองลงมาคือ การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ ( X = 4.09, S.D. = 0.62) การรับรู้
วัฒนธรรมแบบมุง่ ผลสาเร็จ ( X = 4.02, S.D. = 0.45) และการรับรู้วัฒนธรรมแบบปรับตัว ( X = 3.86, S.D. = 0.54)
2.2 ระดับความผูกพันขององค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =4.37, S.D.=0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความผูกพันด้านจิตใจ ( X =3.92, S.D.=0.38) รองลงมาคือ ความผูกพัน
ด้านการคงอยู่ ( X = 3.74, S.D.=0.49) และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ( X =3.52, S.D.=0.34)
2.3 ระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาต่อพฤติกรรมสมรรถนะหลัก
ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =4.28, S.D.=0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =4.51, S.D.=0.35) รองลงมา
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มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการทางานภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล ( X = 4.47, S.D. = 0.36) ด้านการมีความรอบรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือสมัยใหม่รวมถึงวิธีหรือเทคนิคการ
จัดการองค์กร ( X = 4.28, S.D. = 0.59) ด้านการทางานเป็นทีม ( X = 4.07, S.D. = 0.45) และด้านความพร้อม
ให้บริการด้วยความเต็มใจ ( X = 4.06, S.D. = 0.64)
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และการ
แสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มีดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้วัฒนธรรมขององค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
ตาราง 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดพะเยา
การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรแบบปรับตัว
วัฒนธรรมองค์กรแบบมุง่ ผลสาเร็จ
วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ
วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ
รวมทุกด้าน

ด้านจิตใจ
.400**
.199*
.336**
.223*
.356**

ความผูกพันต่อองค์กร
ด้าน
ด้าน
การคงอยู่
บรรทัดฐาน
.150
-.059
.094
.117
.043
.069
-.071
.198*
.073
.082

รวม
ทุกด้าน
.282**
.223*
.237*
.162
.275**

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาใน
ภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า (r = .275) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานว่า การรับรู้วัฒนธรรมขององค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยามีความสัมพันธ์ กับ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะด้ า นพบว่ า การรั บรู้ วั ฒ นธรรมองค์ ก รกั บ ความผู ก พั น ด้ า นจิ ต ใจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .356) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันด้านการคงอยู่และด้านบรรทัดฐาน
สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้วัฒนธรรมขององค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก
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ตาราง 3 แสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (r) ระหว่ า งการรั บ รู้ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร และพฤติ ก รรมด้ า น
สมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดพะเยา
การรับรู้
วัฒนธรรมองค์กร

ให้บริการ

วัฒนธรรมองค์กรแบบปรับตัว
วัฒนธรรมองค์กรแบบมุง่ ผลสาเร็จ

.197*
.316**

วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ
วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ
รวมทุกด้าน

.190*
.421**
.313**

พฤติกรรมสมรรถนะหลัก
ทางาน
ความ
ความ
หลัก
เป็นทีม
รอบรู้
เชี่ยวชาญ ธรรมาภิบาล
.027
-.069
-.052
-.182
-.108
.078
-.007
-.027
.190*
.348**
.147

-.047
-.172
-.077

.133
.237*
.084

.105
.326**
.047

รวม
ทุกด้าน
.010
.125
.197*
.397**
.199*

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
พะเยา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า (r =.199) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานว่าการรับรู้วัฒนธรรมขององค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาค จังหวัดพะเยามีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมด้าน
สมรรถนะหลักด้านการให้บริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r =.313) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กั บพฤติกรรมสมรรถนะหลักด้านการทางานเป็นทีม ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ
และหลักธรรมาภิบาล
สมมติฐานข้อที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก
ตาราง 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมด้านสมรรถนะ
หลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดพะเยา
ความผูกพันต่อองค์กร

ให้บริการ

ด้านจิตใจ
ด้านการคงอยู่

.022
-.074

ทางาน
เป็นทีม
.030
.509**

ด้านบรรทัดฐาน
รวมทุกด้าน

.268**
.088

.255**
.485**

พฤติกรรมสมรรถนะหลัก
ความ
ความ
หลัก
รอบรู้
เชี่ยวชาญ ธรรมาภิบาล
**
.272
.264**
.271**
-.054
-.265**
-.391**

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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-.280**
-.028

.159
.033

.380**
.055

รวม
ทุกด้าน
.251**
-.053
.210*
.194*
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พฤติกรรมด้านความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า (r =.194) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวั ดพะเยามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรกับพฤติกรรมสมรรถนะหลัก
ด้านทางานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r =.485) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
ไม่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมสมรรถนะหลักด้านการให้บริการ ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และหลักธรรมภิบาล

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมขององค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดพะเยา พบประเด็นที่นาสนใจนามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ระดับวัฒนธรรมขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และการแสดงพฤติกรรมด้าน
สมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิติรัตน์ สมรูป (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรเทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม
องค์การของบุคลากรเทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จัง หวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับผลการศึกษาของชิดชนก แตงอ่อน (2557, หน้า 117-119) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลวิภาวดีกับการแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะ
หลัก พบว่า โดยภาพรวมพนักงานโรงพยาบาลวิภาวดีมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมากทุกแบบ แต่ขัดแย้ง
กับผลการศึกษาของณัฐยาพัชร์ ลิขติ พิริยะ (2557, หน้า 63-64) ที่พบว่าทั้งระดับคุณภาพชีวิตการทางาน ระดับการ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การ และระดับความผูกพันต่อองค์การของบริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า
1.1 การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พบว่า ใน
ภาพรวมและรายด้านมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก และพบว่า พนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัด
พะเยา มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการมากที่สุด ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานกว่า 87 ปี มีความเกี่ยวข้องกับระบบราชการค่อนข้างสูง มีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง (Strong Culture) โดยสมาชิกในองค์กรเห็นพ้องต้องกัน และให้การยอมรับ อันเป็นผลดีต่อหน่วยงานเนื่องจากจะมี
ผลต่อการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร และทาให้สมาชิกในองค์กรมีแรงยึดเหนี่ยวกันสูง มีความจงรักภักดี
และผูกพันต่อองค์กร สมาชิกยึดมั่นต่อเป้าหมายขององค์กร และมุง่ เน้นองค์กรเป็นสาคัญ ซึ่งเมื่อองค์กรกาหนดเป้าหมาย
และทิศทางในการดาเนินการอย่างชัดเจนแล้ว จะสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของมัณฑนา อ่อนน้อม (2558, หน้า 70-73) พบว่า วัฒนธรรมองค์การของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการศึกษาของพนิดา คากิ่ง (2559,
หน้า 101-104) พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงานโรงพยาบาลการุญเวช จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.2 ระดับความผูกพันขององค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัง หวัดพะเยาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยคือ ความผูกพันด้านจิตใจ รองลงมาคือ ความผูกพันด้านการคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ตามลาดับ
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ซึ่งจะเห็นได้วา่ พนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดพะเยา มีการความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจมากที่สุด ดังนั้น
ผู้บริหารควรพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่สามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กร เช่น การเติบโตในหน้าที่การงาน การ
มอบหมายหน้าที่สาคัญ การให้การชื่นชม การให้รางวัล เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของมัณฑนา อ่อนน้อม
(2558, หน้า 70-73) ที่พบว่า เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความสุขในการ
ปฏิบัตงิ านโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และผลการศึกษาของพนิดา คากิ่ง (2559, หน้า 101-104) ที่พบว่าความ
ผูกพันต่อองค์การของพนั กงานโรงพยาบาลการุญเวช จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.3 ระดับความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาต่อพฤติกรรมสมรรถนะหลัก
ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมี
ความเชี่ยวชาญในงานที่ทา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการทางานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ด้านการมีความรอบรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือสมัยใหม่รวมถึงวิธีหรือเทคนิคการจัดการองค์กร ด้านการทางานเป็นทีม
และด้านความพร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ทั้งนี้จะเห็นว่าพนักงานมี
สมรรถนะหลักในด้านการมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทามากที่สุด เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้
ความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านเทคนิคเฉพาะในการปฏิบัตงิ าน การจะปฏิบัตงิ านให้ได้เต็มประสิทธิภาพองค์กร
และพนัก งานต้อ งให้ค วามส าคั ญ กับความเชี่ยวชาญด้า นวิชาชีพ ซึ่ง จากผลการศึกษาเห็น ได้ ว่า พนัก งานมีความ
กระตือรือร้น และให้ความสาคัญกับความเชี่ยวชาญในอาชีพ ดังนั้นแผนการพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัตงิ าน จะได้รับการตอบรับจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาเป็นอย่างดี ผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของดารัณ พรหมกสิกร และสมชาย คุ้มพูล (2555, หน้า 1-8) ที่พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานที่มี
ต่อสมรรถนะหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ผลการศึกษาของณัฐธิกา ชูเจริญพิพัฒน์
(2555, หน้า 87-92) พบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมขององค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พบว่า 1) การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 2)
การรับรู้วัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า เป็นไปตามสมมติฐาน 3) พฤติกรรมด้านสมรรถนะหลักและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า เป็นไปตามสมมติฐาน ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของชิดชนก แตงอ่อน (2557, หน้า 117-119) ที่พบว่า การรับรู้วัฒนธรรม
องค์กรและความผูกพันต่อองค์กรกับการแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก มีความสัมพันธ์กันในทางบวกที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุดา ประทวน (2557, หน้า 107) พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์การด้านความรู้สึก และด้านบรรทัดฐานทางสังคม มีค วามสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากข้อมูลเชิงประจักษ์น้ีผู้บริหารสามารถนาไปประกอบกางวางแผนพัฒนานะดับการ
รับรู้วัฒนธรรมองค์กร ระดับความผูกพันเพื่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับพฤติกรรมด้านสมมรรถนะหลักของพนักงาน
ในองค์กรต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีก ารศึก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ความผู ก พั น ต่อ องค์ ก ร และพฤติก รรม
สมรรถนะหลักกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน อาทิ เพศ อายุ การศึกษา ภูมิลาเนาท้องถิ่น อายุงาน แผนกงานที่
ปฏิบัติ เพื่อนาผลที่ได้มาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระดับการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรม
สมรรถนะหลัก กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพืน้ ที่อื่นๆ เพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กร
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดพะเยา
Factors Influencing Consumers' Decision to Buy Bottled-Drinking Water in
Phayao Municipality Phayao Province
รสนันท์ เอือ้ พิทักษ์สกุล1* และ ปิยะพงษ์ แสงแก้ว2
Rossanun Euapitaksakul 1* and Piyapong Sangkeaw 2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ นามาเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดของน้าดื่มบรรจุถัง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ
ผู้บริโภคที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 90 ได้จานวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Regression) เบื้องต้น
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 34 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว
รายได้อยู่ในระดับปานกลาง มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ส่วนใหญ่เคยซื้อน้าดื่มบรรจุถัง และปัจจุบันยังคงซื้อ
น้าดื่มบรรจุถังอยู่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ บริโภคน้าดื่มบรรจุถังยี่ห้อท้องถิ่น ในการซื้อน้าดื่มบรรจุ
ถังจะซื้อเฉลี่ย 9 ถังต่อเดือน เป็นถังขนาดใหญ่ 20 ลิตร ราคาเฉลี่ยถังละ 19 บาท โดยซื้อน้าดื่มบรรจุถังจากบริษัทที่
ผลิตและมีบริการจัดส่งถึงบ้าน ซึ่งรู้จักน้าดื่มบรรจุถังจากเพื่อนหรือเพื่อนบ้าน เสียค่าใช้จ่ายน้าดื่มบรรจุถังต่อเดือน
50-100 บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักพบปัญหาการใช้น้าดื่มบรรจุถังในด้านความสะอาด รสชาติ กลิ่น สีและอื่นๆ
ตามลาดับ ผู้บริโภคมักซื้อน้าดื่มบรรจุถังมาเพื่อใช้ทั้งดื่มและใช้ทั้งประกอบอาหารเป็นส่วนมาก เมื่อพิจารณาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย มีความสาคัญ
ต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสาคัญต่อ
การตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การซือ้ น้าดื่มบรรจุถังและตัวแปรทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการ
ขาย พบว่าตัวแปรด้านราคามีนัยสาคัญ ทางสถิติมากที่สุด ส่วนตัวแปรด้านอื่นๆ ถูกต้องตามทฤษฎีแต่ไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
คาสาคัญ: น้าดื่มบรรจุถัง ผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด4Ps จังหวัดพะเยา
1
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Abstract
This research is to study the factors influencing consumers' decision to buy bottled water in Phayao
Municipality. The findings are expected to be guideline for bottled drinking water businesses and bottled drinking
water marketing strategic development. Based on Taro Yamane formula at 90 percent statistical confidence,
data of 100 samples are corrected from customers living in Phayao Municipality by questionnaire. Despite of
descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard deviation, multiple regression analysis is
applied. Generally, this study finds that most respondents are around 34 years old, business owners, bachelor
graduates and living with three members in their family. Their incomes are around 15,000 per month. Most of
them used to buy bottled drinking water, but only 69 percent of them continually buy the product. 90 percent
of the consumers prefer the local brands to national brands and buy around 9 bottles a month. They prefer a 20
liter bottle which costs them around 19 baht per bottle. Regarding to information relating to bottled drinking
water, they are mainly informed by neighbors and friends. They prefer a delivery service provided by the local
businesses and spend money on drinking water about 50-100 baht a month. Besides drinking, they also buy the
water for cooking. Main problems of the bottled water frequently mentioned by customers are its cleanliness,
taste, smell and color respectively. Regarding to marketing mix method analysis (4Ps), product, price and place
factors are important influencing consumers at a high level to buy bottled drinking water while promotion factor
seems to be less important and is found only at a moderate level. According to a regression analysis, only price
is factor statistically determining the amount of bottled drinking water bought by customers while the less
factors: product, place and promotion, are theoretically correct but statistically insignificant.
Keywords: Bottled-Drinking Water, Customer, Marketing mix factors 4Ps, Phayao Province

บทนา
อุตสาหกรรมน้าดื่มเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญและมีบทบาทในประเทศไทย เพราะการบริโภคเป็น
ปัจจัยที่จาเป็นสาหรับมนุษย์ โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเพราะหัน
มาสนใจสุขอนามัย สุขภาพ และเน้นความสะดวกสบายมากขึ้น ทาให้ธุรกิจน้าดื่มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากข้อมูล
ตลาดน้าดื่ม ปี 2558 มีอัตราเติบโตถึง 7.3 เปอร์เซ็นต์ และมีมูลค่า 21,055 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าของน้าดื่มและน้าแร่
คิดเป็น 80% ของตลาดเครื่องดื่ม (ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2558) น้าดื่มที่หาซือ้ ได้งา่ ยตามร้านสะดวก
ซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น น้าดื่มบรรจุแก้ว น้าดื่มบรรจุขวด และน้าดื่ มบรรจุถัง ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประชาชน หรือ
สานักงานใช้เพื่อบริโภคในชีวิตประจาวัน ไม่วา่ จะใช้เพื่อบริโภคเอง หรือซื้อมาเพื่อขาย ด้วยเหตุน้ีจึงทาให้อุตสาหกรรม
น้าดื่มเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับทุกๆ กิจการ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย โรงแรม ร้านอาหาร หรือหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการบริโภคน้าดื่มบรรจุขวดและการบริโภคน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคค่อนข้าง
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยน้าดื่มบรรจุขวดเน้นสะดวกพกพา เหมาะแก่การเดินทาง แต่น้าดื่มบรรจุถังเน้นใช้ภายใน
ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการดื่ม น้าดื่มบรรจุถังหรือน้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความสะดวกและมีความสะอาด เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความ
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ต้องการและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันอุตสาหกรรมน้าดื่มบรรจุถังเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีการ
แข่งขันกันสูง และขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้น สาหรับการบริโภคน้า
ดื่มในจังหวัดพะเยา ตลาดน้าดื่มมีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง จากข้อมูลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2559 พบว่ามีสถานประกอบการน้าบริโภคในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท ในจังหวัดพะเยาทั้งหมด จานวน 173 แห่ง
ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง จานวน 53 แห่ง และอยู่นอกเขตอาเภอเมือง จานวน 120 แห่ง (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา, 2559) ทาให้ปัจจุบันมีนาดื
้ ่มบรรจุถังหลากหลายยี่ห้อวางจาหน่ายทั่วไปในจังหวัดพะเยา ทั้งน้าดื่มยี่ห้อ
ที่เป็นผู้นาทางการตลาดของประเทศที่วางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนาและร้านค้าต่างๆ ของจังหวัดพะเยา และน้าดื่ม
ยี่ห้อที่ผลิตโดยสถานประกอบการในท้องถิ่น ซึ่งน้าดื่มยี่ห้อที่เป็นผู้นาทางการตลาดของประเทศมีความได้เปรียบใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ทาให้เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย แต่น้าดื่มที่ผลิตโดยสถานประกอบการในท้องถิ่น ยังเป็นที่รู้จักไม่แพร่หลายมากนัก อีกทั้งธุรกิจน้าดื่มยังมี
แนวโน้มที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้น ส่งผลทาให้ผู้ป ระกอบการน้าดื่มต้องปรับตัวทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการขายที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดตลอดจนกาไรที่มากขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดพะเยา เพื่อที่จะทาให้ผู้ประกอบการน้าดื่มรายเดิมและผู้ประกอบการน้าดื่มรายใหม่ทราบถึงความต้องการของ
ผู้บริโภค และเพื่อหาทางตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริง ทัง้ นี้ยังสามารถหาแนวทางในการจัดจาหน่าย
และวางกลยุทธ์ทางตลาดที่เหมาะสมสาหรับตลาดน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในจังหวัดพะเยา ได้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การศึกษา
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ น้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากปัญหาดังกล่าว ในการศึกษาวิจัยสามารถกาหนดสมมติฐาน ได้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดพะเยา
2. ปัจจัยด้านราคามีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
พะเยา
3. ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดพะเยา
4. ปัจ จัย ด้ านการส่ งเสริม การตลาดมีผ ลกระทบต่อการตั ดสิ น ใจซื้ อน้าดื่ม บรรจุ ถัง ของผู้ บริ โ ภคในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา
กรอบแนวคิดการวิจัย
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคมีผู้ศึกษามากมาย แต่โดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยที่กาหนดการ
ตัดสิ นใจซื้อ มีอ ยู่หลายปัจ จัย แต่ที่นิย มใช้ในการศึกษาและอธิ บายพฤติก รรมของผู้ บริโ ภคก็คื อ ส่ วนประสมทาง
การตลาด 4Ps อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริม
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การตลาด (Promotion) โดยผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เสนอขายสูต่ ลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและทาให้เกิดความพึงพอใจ ราคา (Price) เป็นต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์/บริการ
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็นกระบวนการที่ทาให้สินค้าหรือบริการออกสูต่ ลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้า
หรือบริการตามที่ต้องการ และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาด (คอตเลอร์
, ฟิลลิป อ้างอิงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) จากข้างต้นสามารถสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพที่ 1 ซึ่งจาก
กรอบแนวคิดการวิจัยดังกล่าว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจะแตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลและ
ตามส่วนประสมทางการตลาด

ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา มี
วิธีการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมู ล
และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา ที่บริโภคน้าดื่มบรรจุ
ถัง จานวน 2 ตาบล 15 ชุมชน มีประชากรรวมทั้งหมด 17,184 คน (สานักงานเทศบาลเมืองพะเยา, 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เป็นการสุ่มจากประชากรที่อธิบายดังข้างต้น โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Taro Yamane อ้างอิงจากบุญ
ธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 เมื่อแทนค่าจะได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 99.42 (หรือ 100 ตัวอย่าง) ทั้งนีผ้ ู้ศึกษาได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วธิ ีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ

ซึ่งแบ่งเป็นที่กาหนดไว้ โดยใช้วธิ ีเทียบบัญญัติไตรยางค์ เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างที่เป็น

ประชากรทั้งหมด 100 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่อาศัยใน
เขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา เก็บข้อมูลแบบสอบถามระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 แบ่งเป็น 4 ส่วน
คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (CloseEnded) เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ตอ่ เดือน และ
มีลักษณะเป็นคาถามแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended) ให้กรอกข้อมูล ประกอบด้วย อายุและจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว
ส่วนที่ 2 ปัจจัยการตัดสินใจซือ้ น้าดื่มบรรจุถังในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย แหล่งน้าดื่ม
บรรจุถัง สาเหตุที่เลือกแหล่งผลิตน้าดังกล่าว ระยะเวลาในการบริโภคน้าดื่มบรรจุถัง สาเหตุที่เลือกน้าดื่มบรรจุถัง สื่อ
ที่ทาให้รู้จักน้าดื่มบรรจุถัง ค่าน้าดื่มที่ต้องจ่ายต่อเดือน ซึ่งจะใช้แบบสอบถามลักษณะคาถามแบบปลายปิด (CloseEnded) จะใช้ระบบข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale)
ส่วนที่ 3 ปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัด สินใจซื้อน้าดื่ม บรรจุถังของผู้ บริโภคในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา(Price) ด้านการจัดจาหน่าย(Place) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด(Promotion) ซึ่งจะใช้แบบสอบถามลักษณะคาถามแบบปลายปิด (Close-Ended) โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยสร้างมาตรวัดของลิเคิร์ท โดยมีเกณฑ์การให้ค ะแนนตรงกับระดับความ
คิดเห็น ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
ระดับการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
ระดับการตัดสินใจซื้อมาก
ระดับ 3
หมายถึง
ระดับการตัดสินใจซื้อปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
ระดับการตัดสินใจซื้อน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
ระดับการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด
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โดยมีเกณฑ์การแปรความหมายมีการกาหนดคะแนนเฉลี่ยตามระดับความสาคัญ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557)
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง
มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง
น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ น้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดพะเยา จะเป็นคาถามปลายเปิด (Open-Ended) ให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
จากนั้นนาแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง
ในเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกัน (IOC) ได้เท่ากับ 1 ทุกข้อคาถาม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา และดาเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ
โดยพิจารณาข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่เก็บแบบสอบถาม โดยดาเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จากผู้บริโภคที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา จานวน 100 ชุด
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหนังสือ เอกสาร ตาราวิชาการ บทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ประกอบในการศึกษาครัง้ นี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในแบบสอบถามแต่ละส่วนใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์และประเมินผลของข้อมูลโดยนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความถี่
(Frequency) และพรรณนา (Descriptive) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ในแบบสอบ
ถามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 และนาข้อมูลมาคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.) และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Regression) โดยใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Analysis)
ในแบบสอบถามส่วนที่ 3 เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ น้าดื่มบรรจุถัง ดังนี้
FAPD

= β01 + β1PROD + β2PRIC + β3PLAC + β4PROM + β5NUM + ε

โดยกาหนดให้
FAPD = ปริมาณการซื้อน้าดื่มบรรจุถัง (หน่วย : ถังต่อเดือน, β1PROD=ปัญหาในการใช้น้าดื่มบรรจุถัง ,
β2PRIC=ราคาน้าดื่มบรรจุถัง (บาท/ถัง), β3PLAC= บริการจัดส่งถึงบ้าน, β4PROM=เพื่อนหรือเพื่อนบ้านแนะนา,
β5NUM=จานวนสมาชิกในครอบครัว, ε=ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
แบบสอบถามส่วนที่ 4 ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าความถี่ (Frequency)
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ผลการศึกษา
ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยการ
ตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถัง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ น้าดื่มบรรจุถัง และข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 แสดงจานวนเพศของประชากรจาแนกตามตาบลและระดับการศึกษา
เพศ
ระดับการศึกษา

หญิง

ชาย

รวม

เวียง

แม่ตา

เวียง

แม่ตา

ประถมศึกษา

1

1

2

1

5

มัธยมศึกษา

11

2

2

1

16

ปวช./ปวส.หรืออนุปริญญา

5

2

2

6

15

ปริญญาตรี

10

12

18

9

49

ปริญญาโทขึน้ ไป

1

3

4

7

15

28

20

28

24

100

รวม

จากตาราง 1 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 49 คน รองลงมาคื อ ระดับมัธยมศึก ษา จ านวน 11 คน ล าดับสามคือ ระดับปวช./ปวส.หรือ
อนุปริญญา และระดับปริญญาโทขึ้นไป ในอัตราที่เท่ากัน จานวน 15 คน และลาดับสุดท้ายคือ ระดับประถมศึกษา
จานวน 5 คน ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาศัยอยู่ในตาบลเวียง จานวน 28 คน และ
อาศัยอยูใ่ นตาบลแม่ตา 24 คน รองลงมาคือ เพศหญิง อาศัยอยู่ในตาบลเวียง จานวน 28 คน และอาศัยอยู่ในตาบล
แม่ตา 20 คน
ตาราง 2 แสดงค่าสถิตทิ ั่วไปเกี่ยวกับอายุและจานวนสมาชิกในครอบครัวของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ค่าต่าสุด

ค่ามากสุด

ค่าเฉลี่ย

อายุ

16

63

34.83

จานวนสมาชิกในครอบครัว

1

7

3.97

หมายเหตุ กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 100 คน
จากตาราง 2 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 100 คน มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 34 ปี โดยมีอายุนอ้ ย
ที่สุดอยู่ที่ 16 ปี มีอายุมากที่สุดคือ 63 ปี และมีจานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน มีจานวนสมาชิกในครอบครัว
น้อยที่สุด คือ 1 คน และมีจานวนสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด คือ 7 คน
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ตาราง 3 แสดงจานวนประชากรจาแนกตามอาชีพและรายได้ต่อเดือน (หน่วย:บาท)
อาชีพ

รายได้

<=5,000

5,001-10,000

10,001-15,000

15,001-20,000

>=20001

รวม

นักเรียน/นักศึกษา

12

0

0

0

0

12

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

2

6

3

5

9

25

เกษตรกรรม

0

0

0

0

0

0

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

0

0

3

7

9

19

พนักงานเอกชน

0

2

2

3

2

9

รับจ้าง

0

17

1

3

0

21

อื่น

1

0

1

9

3

14

15

25

10

27

23

100

รวม

จากตาราง 3 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว รองลงมาคือ
อาชีพรับจ้าง ลาดับสามคือ อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาดับสี่คือ ประกอบอาชีพอื่นๆ ลาดับห้าคือ
นักเรียน/นักศึกษา และลาดับสุดท้ายคือ อาชีพพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ รายได้ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ลาดับสามคือ มี
รายได้มากกว่า 20,001 บาทต่อเดือน ลาดับสี่คอื รายได้ไม่เกิน 5,000 และสุดท้ายมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000
บาทต่อเดือน
ตาราง 4 แสดงจานวนประชากรจาแนกตามประวัตกิ ารซื้อน้าดื่มบรรจุถังและประเภทของน้าดื่มบรรจุถัง
ไม่ใช้นาดื
้ ่ม

ใช้น้าดื่มบรรจุถัง ใช้น้าดื่มบรรจุถังยีห่ ้อ

รวม

บรรจุถัง

ยี่ห้อท้องถิน่

ระดับประเทศ

ไม่เคยซือ้

8

0

0

9

เคยซือ้ แต่ไม่ช้อื /ไม่ใช้แล้ว

20

1

1

22

ยังซื้ออยู่(ใช้อยู่)

0

64

6

69

รวม

28

65

7

100

จากตาราง 4 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ปัจจุบันใช้น้าดื่มบรรจุถัง มีจานวน 69 คน
โดยผู้ที่ใช้นาดื
้ ่มบรรจุถังใช้นาดื
้ ่มยี่ห้อท้องถิ่นมีถึง 65 คน และใช้นาดื
้ ่มบรรจุถังยี่ห้อระดับประเทศ เพียง 7 คน
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ตอนที่ 2 ปัจจัยการตัดสินใจซือ้ น้าดื่มบรรจุถัง
ตาราง 5 แสดงค่าสถิตทิ ั่วไปเกี่ยวกับจานวนการซื้อน้าดื่มบรรจุถังต่อเดือนและราคาต่อถัง
ค่าน้อยสุด

ค่ามากสุด

ค่าเฉลี่ย

จานวนการซือ้ น้าดื่มบรรจุถังต่อเดือน

1

30

9.83

ราคาต่อถัง

11

42

19.35

จากตาราง 5 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อน้าดื่มบรรจุถังเฉลี่ยต่อเดือน คือ 9 ถัง ซื้อน้าดื่ม
บรรจุถังน้อยที่สุดคือจานวน 1 ถังต่อเดือน และซื้อน้าดื่มบรรจุถังมากที่สุดคือ จานวน 30 ถังต่อเดือน ราคาเฉลี่ยต่อ
ถัง 19 บาท ราคาต่าสุด คือ 11 บาท และราคาน้าดื่มบรรจุถังมากที่สุดคือ 42 บาท
ตาราง 6 แสดงจานวนและร้อยละของประชากรจาแนกตามขนาดน้าดื่มบรรจุถัง
ขนาดน้าดื่มบรรจุถัง

จานวน

ร้อยละ

ถังขนาดเล็ก 6 ลิตร

9

12.50

ถังขนาดใหญ่ 20 ลิตร

63

87.50

72

100.00

รวม

จากตาราง 6 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซอื้ น้าดื่มบรรจุถังขนาดใหญ่ 20 ลิตร คิดเป็น
ร้อยละ 87.50 และซื้อดื่มบรรจุถังขนาดเล็ก 6 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 12.50
ตาราง 7 แสดงจานวนประชากรจาแนกตามแหล่งที่ซื้อและสื่อ
แหล่งที่ซื้อ
สื่อ
วิทยุ
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
แผ่นป้ายโฆษณา
เพื่อน/เพื่อนบ้าน
อื่นๆ
รวม

ร้านค้า
ปลีก
1
3
0
0
16
1
21

บริษัทที่
ห้าง
จัดส่งถึงบ้าน สรรพสินค้า
0
0
0
2
0
0
1
1
39
1
2
1
42
5

มินิมาร์ท
0
1
0
0
0
0
1

อื่นๆ

รวม

0
0
1
1
1
0
3

1
6
1
3
57
4
72

หมายเหตุ: 28 คน ไม่ใช้นาดื
้ ่มบรรจุถัง (ดูตารางที่ 4)
จากตาราง 7 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อน้าดื่มบรรจุถังจากบริษัทที่ผลิตและมี
บริการจัดส่งถึงบ้าน โดยรู้จักน้าดื่มบรรจุถังจาก เพื่อน/เพื่อนบ้านมากที่สุด ในขณะที่ผู้ที่ซื้อน้าดื่มบรรจุถังจากร้านค้า
ปลีก และห้างสรรพสินค้า โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลที่ทาให้ผู้บริโภครู้จักน้าดื่มบรรจุถัง
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ตาราง 8 แสดงจานวนประชากรจาแนกตามแหล่งที่ซื้อและสื่อ
ลักษณะการใช้

ประกอบอาหาร

ดื่ม

ประกอบอาหารและดื่ม

รวม

2
4
3
2
4
0
15

0*
9
2
6
3
6
26

1
7
5
4
8
6
31

3
20
10
12
15
12
72

ค่าใช้จา่ ย
<=50
51-100
101-150
151-200
201-250
>=251
รวม

หมายเหตุ: *ผู้บริโภคที่ใช้นาดื
้ ่มบรรจุถังประกอบอาหารอาจจะชื้อน้าดื่มบรรจุขวดเพิ่มเติม
จากตาราง 8 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อน้าดื่มบรรจุถังทั้งดื่มและประกอบอาหาร
ส่วนใหญ่เสียค่าน้าดื่มบรรจุถังต่อเดือน 50-100 บาท รองลงมาคือ 201-250 บาท ลาดับสามคือ 151-200 บาท และ
มากกว่า 251 บาท ในอัตราที่เท่ากัน ลาดับสี่คือ 101-150 บาท และลาดับสุดท้ายคือ น้อยกว่า 50 บาท
ตาราง 9 แสดงจานวนและร้อยละของปัญหาในการบริโภคน้าดื่มบรรจุถัง
ปัญหาในการบริโภคน้าดื่มบรรจุถัง
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความสะอาด
ไม่มปี ัญหาใดๆ
อื่นๆ
รวม

จานวน
2
7
12
16
33
2
72

ร้อยละ
2.80
9.70
16.70
22.20
45.80
2.80
100.00

จากตาราง 9 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการบริโภคน้าดื่มบรรจุถัง
โดยประสบปัญหาในด้านความสะอาด รสชาติ กลิ่น สีและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 22.20 ร้อยละ 16.70 ร้อยละ 9.70
และคิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถัง
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถัง
ด้านผลิตภัณฑ์

̅

S.D.

แปลผล

1. บรรจุภัณฑ์มคี วามสะอาด

4.01

0.81

มาก

2.บรรจุภัณฑ์ใส สามารถมองเห็นข้างในได้

3.76

1.07

มาก

3. บรรจุภัณฑ์มคี วามแปลกใหม่ทันสมัย

3.06

1.02

ปานกลาง

4.บรรจุภัณฑ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์อ่นื ๆ อีกได้

3.08

1.05

ปานกลาง

5. บรรจุภัณฑ์แข็ง คงทน ไม่แตกง่าย

3.76

0.94

มาก

6.บรรจุภัณฑ์มคี วามสวยงาม

3.10

0.98

ปานกลาง

7. บรรจุภัณฑ์มขี นาดเหมาะสมกับความต้องการ

3.83

0.82

มาก

8. บรรจุภัณฑ์มใี ห้เลือกหลายขนาด

3.10

1.08

ปานกลาง

9. บรรจุภัณฑ์มลี ักษณะที่หยิบจับง่าย และขนย้ายสะดวก

3.53

1.02

มาก

10. บรรจุภัณฑ์มกี ๊อกน้า เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

2.72

1.10

ปานกลาง

11. ฝาบรรจุภัณฑ์เปิดปิดได้สะดวก

3.65

0.84

มาก

12. มีฝาปิดสนิทและมีพลาสติกคลุมโดยรอบไม่รั่วซึม

3.92

0.93

มาก

13. ปริมาตรน้าเหมาะสมกับความต้องการ

3.90

0.86

มาก

14. บรรจุภัณฑ์มตี รารับรองมาตรฐานการผลิตและมีตัวหนังสือที่ชัดเจน

4.03

0.80

มาก

15.บรรจุภัณฑ์แสดงรายละเอียดระบบการผลิตมองเห็นชัดเจน

3.87

0.92

มาก

16. บรรจุภัณฑ์พมิ พ์ที่ตั้งแหล่งผลิตชัดเจน

3.92

0.90

มาก

17.น้าใสสะอาด

4.04

0.94

มาก

18.น้าปราศจากกลิ่น

4.08

0.93

มาก

19.น้าปราศจากรส

4.08

0.90

มาก

20.น้าไม่มตี ะกอน

4.07

0.97

มาก

21. น้าดื่มได้รับการตรวจและรับรองมาตรฐานจากสานักงาน

4.07

0.91

มาก

3.69

0.94

มาก

สาธารณสุข
รวม

จากตาราง 10 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถัง
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 (S.D. = 0.94) โดยผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพน้าดื่ม
มากกว่าลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ดังจะเห็นได้วา่ ในด้านบรรจุภัณฑ์มคี วามแปลกใหม่ทันสมัย ด้านบรรจุภัณฑ์สามารถ
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นาไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อีกได้ ด้านบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ด้านบรรจุภัณฑ์มีให้เลือกหลายขนาด และด้านบรรจุ
ภัณฑ์มกี ๊อกน้า เพื่อสะดวกต่อการใช้งานนั้นผู้บริโภคให้ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อน้าดื่มบรรจุถังมากนัก
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านราคา (Price) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
น้าดื่มบรรจุถัง
ด้านราคา

̅

S.D.

แปลผล

1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

3.83

0.95

มาก

2. ราคาเหมาะสมกับปริมาณน้าดื่ม

3.86

0.89

มาก

3. ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากต้องการให้จัดส่งถึงที่

3.99

0.89

มาก

4.ราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถัง

3.71

0.96

มาก

3.85

0.92

มาก

รวม

จากตาราง 11 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคา (Price) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถัง โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.85 (S.D. = 0.92) ซึ่งปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่ม
บรรจุถังของผู้บริโภค
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย (Place) ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถัง
ด้านการจัดจาหน่าย

̅

S.D.

แปลผล

1. มีบริการส่งถึงที่

4.22

0.86

มากที่สุด

2. สถานที่จาหน่ายใกล้บ้าน/แหล่งที่พัก

4.11

0.83

มาก

3. สามารถหาซื้อได้งา่ ย

3.89

0.82

มาก

4. ความสะอาดของสถานที่จาหน่าย
5. มีน้าดื่มที่ต้องการเสมอ ไม่ขาดตลาด
6. มีบริการครอบคลุมทุกพื้นที่(ในเขตเทศบาล)
7. มีบริการจัดส่งตามความต้องการกรณีพิเศษ หรือกรณีเร่งด่วน

3.88

0.79

มาก

4.06

0.80

มาก

3.89

0.82

มาก

3.85

0.83

มาก

3.99

0.82

มาก

รวม

จากตาราง 12 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย (Place) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุ
ถัง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.99 (S.D. = 0.82) ทั้งนี้ผู้ประกอบการน้าดื่มบรรจุถังอาจเพิ่ม
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ช่องทางการจัดจาหน่ายช่องทางอื่น เพื่อให้ผู้บริโภคสั่งน้าดื่มบรรจุถังได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ทาง facebook หรือ
Line เป็นต้น
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถัง
ด้านการส่งเสริมการตลาด

̅

S.D.

แปลผล

1. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.81

0.94

ปานกลาง

2. มีของแจกแถม เช่น แจกปฏิทิน

2.54

1.07

น้อย

3. มีให้บริการชาระเป็นเงินสดและเป็นรายเดือน

3.21

1.19

ปานกลาง

4. ชื่อเสียงของผู้ผลิต ผูจ้ ัดจาหน่าย
5. มีกจิ กรรมช่วยเหลือสังคม (CSR)
6. มีการชิงโชคแจกรางวัล

3.33

0.90

ปานกลาง

2.76

1.04

ปานกลาง

2.36

1.15

น้อย

รวม

2.84

1.05

ปานกลาง

จากตาราง 13 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
น้าดื่มบรรจุถัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการชิงโชคแจกรางวัลการมีของแจก
ของแถมน้อย จึงไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังมากนัก ในขณะที่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การให้บริการ
ชาระเป็นเงินสดและเป็นรายเดือน ชื่อเสียงของผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย และการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (Corporate
Social Responsibility) ผู้บริโภคก็ให้ความสาคัญในระดับปานกลางเท่านัน้
ตาราง 14 แสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดืม่ บรรจุถัง
ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด

B

S.E.

t

Sig.

ปัจจัยด้านราคา

-0.22

0.12

-1.84

0.07

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

0.17

1.61

1.10

0.92

ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย

-2.17

2.08

-1.04

0.30

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
จานวนสมาชิกในครอบครัว
constant

1.11

1.44

0.77

0.44

1.58

0.59

2.65

0.01

9.12

4.59

1.98

0.05

R-squared = 0.17, F = 2.71, P = 0.03
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จากตารางที่ 14 จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้ตัวแปรปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการ
จัดจาหน่าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ รวมถึงจานวนสมาชิกในครอบครัว เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อของ
ผู้บริโภคพบว่ามีเพียงปัจจัยด้านราคาและจานวนสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น ที่ มีนัยสาคัญทางสถิติในการกาหนด
ปริมาณการซื้อน้าดื่มบรรจุถัง ตัวแปรอื่นๆ แม้วา่ ผู้บริโภคจะให้ความสาคัญดังที่ได้เสนอดังที่กล่าวมาแล้ว กลับพบว่า
ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกซือ้ น้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา
พบว่าส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 34 ปี มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ 15,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่เคยซื้อน้าดื่มบรรจุถัง และปัจจุบันยังคงซื้อน้า
ดื่มบรรจุถังอยู่ ในขณะที่ผู้บริโภคที่ไม่เลือกซือ้ น้าดื่มบรรจุถังจะใช้ทางเลือกอื่นๆ เช่น ใช้เครื่องกรองน้า เป็นต้น
ผู้บริโภคจะซื้อน้าดื่มบรรจุถังยี่ห้อระดับประเทศเพียงเล็กน้อย และซื้อน้าดื่มบรรจุถังยี่ห้อท้องถิ่ นเป็นส่วน
ใหญ่ ในการซื้อน้าดื่มบรรจุถังจะซือ้ เฉลี่ย 9 ถังต่อเดือน เป็นถังขนาดใหญ่ 20 ลิตร ราคาเฉลี่ยถังละ 19 บาท โดยซื้อ
น้าดื่มบรรจุถังจากบริษัทที่ผลิตและมีบริการจัดส่งถึงบ้าน ซึ่งทราบจากเพื่อนหรือเพื่อนบ้าน เสียค่าน้าดื่มบรรจุถังต่อ
เดือน 50-100 บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักพบปัญหาการใช้น้าดื่มบรรจุถังในด้านความสะอาด และมักซื้อน้าดื่มบรรจุ
ถังมาเพื่อใช้ทั้งดื่มและใช้ทั้งประกอบอาหารเป็นส่วนมาก
เมื่อพิจารณาว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใดมีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวั ดพะเยา พบว่า ปัจจัย ด้านผลิตภัณ ฑ์ ปัจ จัยด้า นราคา และปัจจั ยด้านการจั ด
จาหน่าย มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 5 ด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ น้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภค
พบว่า มีเพียงราคาและจานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
อภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps อันได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัด
จาหน่ายและปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งทุกปัจจัยเป็นสิ่งที่สาคัญ โดยในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา ได้นาเอาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
4Ps มาใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถัง พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้าน
การจัดจาหน่าย มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ
น้าเป็นสินค้าที่จาเป็นต้องดื่มต้องใช้ในชีวิตประจาวัน แต่เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิตกิ ลับพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังอย่างมีนัยสาคัญคือ ปัจจัยด้านราคาและจานวนสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น เป็นที่น่า
แปลกใจว่า น้าเป็นสินค้าจาเป็นแต่กลับพบว่าราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังเป็นอย่างมาก เพราะมี
นัยสาคัญทางสถิติ หมายความว่าถึงแม้ทุกคนต้องดื่มและใช้นาในการประกอบอาหาร
้
แต่นานั
้ ้นเป็นสินค้าที่ทดแทนกัน
ได้งา่ ย เช่น น้าประปา น้าบาดาล หรือน้าดื่มบรรจุขวด ซึ่งหากราคาน้าดื่มบรรจุถังมีราคาสูงเกินไป ผู้บริโภคจะลดการ
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บริโภคลงทันที ในขณะที่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติในการกาหนดปริมาณการซื้อน้าดื่มบรรจุถัง กล่ าวคือ หากน้าดื่มบรรจุถังพบปัญหาเรื่องกลิ่น
ความสะอาด รสชาติ สถานที่ในการจาหน่ายไกลแหล่งที่พัก น้าดื่มขาดตลาด ไม่มขี องแจกแถม ไม่มกี ิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม หรือแม้กระทั่งไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ก็ไม่ทาให้ปริมาณการซื้อน้าดื่มบรรจุถังลดลง เนื่องจาก
ผู้บริโภคอาจเปลี่ยนไปซือ้ น้าดื่มบรรจุถังยี่ห้ออื่นที่มีอยูม่ ากมาย เปลี่ยนไปซื้อน้าดื่มบรรจุขวด เปลี่ยนไปใช้เครื่องกรอง
น้า หรือแม้กระทั่งใช้นาประปา
้
หรือน้าบาดาลแทนการบริโภคน้าดื่มบรรจุถังได้ ดังนัน้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจ
ซื้อน้าดื่มบรรจุถัง ผู้ประกอบการควรปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาเป็นสาคัญ ให้มี
ความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณน้าดื่มบรรจุถัง ไม่ให้แตกต่างกับคู่แข่งมากนัก ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์อาจปรับเปลี่ยนให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะใส สามารถมองเห็นถึงความสะอาดของน้าที่อยู่ด้านใน
อาจปรับบรรจุภัณฑ์ให้มีก๊อกน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน หรือแม้กระทั่งเพิ่มขนาดของถังบรรจุน้าดื่มให้มีขนาดที่
หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ของแต่ละคน โดยผู้สูงวัยอาจต้องการขนาดถังที่เล็กลงเพื่อให้สามารถยก
ได้ เป็นต้น ในด้านปัจจัยการจั ดจาหน่าย อาจให้บริการในการส่งที่รวดเร็วมากขึ้นหรือจัดส่งตามความต้องการกรณี
พิเศษ เช่น ตามเทศกาลต่างๆ เป็นต้น ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด อาจทาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่าน
ทางสื่อท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดตลอดจน
กาไรที่มากขึ้นตามไปด้วย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้าดื่มบรรจุถังของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา
สาเร็จได้ เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้ช่วยเหลือ ให้ขอ้ เสนอแนะคาปรึกษา แนะนาความคิดเห็นและให้กาลังใจ ผู้เขียน
ขอขอบพระคุณ ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว ซึ่งได้กรุณาเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและและได้
เสียสละเวลาอันมีค่าให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไข และตรวจทาน จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วง
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.สุเทพ นิ่มสาย ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติย่ิงยง และดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ซึ่งได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ให้โอกาสและงบประมาณในการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองในครั้งนี้ จนประสบความสาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ รวมไปถึงคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ทุกท่าน ที่ชว่ ยให้การศึกษาครั้งนีส้ าเร็จ ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
Factors influencing purchase decision for online distribution channels
กตัญชลี วันแก้ว1* และ บังอร สวัสดิ์สุข2
Katunchalee Wankaew1* and Bungon Sawatsuk2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตหญิงกาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีท่ี 1-4 ปี
การศึกษา 2559 ขนาดตัวอย่างเท่ากับจานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ตามวิ ธี แ บบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถามที่ ส ร้างจาก Google ฟอร์ม วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รูป ทางสถิ ติ SPSS โดยใช้ส ถิติ เชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า1.ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างกาลังศึกษาอยู่ในอายุเฉลี่ย 20 ปี ศึกษาอยู่วิทยาลัยการศึกษา มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(รับจากผู้ปกครอง) ต่ากว่า 5,000 บาท 2.ช่วงเวลาที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุดคือช่วงเวลา
21.01 – 00.00 น. เล่นอินเตอร์เน็ตต่อครั้ง มากกว่า 120 นาที ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตโดยสมาร์ทโฟน หรือมือถือ
สถานที่ใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุดคือ หอพัก 3. ส่วนใหญ่ซื้อผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์คือ Facebookมีความพึง
พอใจในคุณ ภาพเครื่องส าอางผ่านช่อ งทางการจาหน่ ายออนไลน์ ในระดั บปานกลางสั่งซื้ อเครื่อ งสาอางผ่ านช่อ ง
ทางการจาหน่ ายออนไลน์โดยเฉลี่ ยครั้งละ101 – 500 บาท ชาระเงิน สั่ งซื้อ เครื่องส าอางโดยวิธี โอนเงิน ผ่านบั ญ ชี
ธนาคาร เหตุผลหลักในการสั่งซื้อ เครื่องสาอางผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์คือ เป็นวิธีการสั่งซื้อที่ทันสมัย ส่วน
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ได้รับ เครื่องสาอางผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ ล่าช้า 4.ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps)มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่ า นช่ อ งทางการจ าหน่ า ยออนไลน์ ในภาพรวมมี ร ะดั บ
ความสาคัญมาก
คาสาคัญ: นิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา การตัดสินใจซื้อสินค้า ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
สินค้า

Abstract
The purpose of this research was to study the factors influencing the purchase decision through the
online distribution channel. The study population was female students studying at the bachelor level of University
of Phayao, Year 1-4, academic year 2559. Sample size is 400, using non-probability sampling method with
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convenience sampling. The research tool used to collect data is a questionnaire generated from Google Forms.
Data were analyzed by using SPSS program with descriptive statistics such as, percentage distribution,
frequency, mean, and standard deviation.
The research found that 1. most of the samples are currently studying at an average age of 20 years
and studying at College of Education. Average monthly income (parental income) less than 5,000 Baht. 2. The
most common time for Internet service is 21.01 - 00.00 hours. Internet access more than 120 minutes. Use over
the Internet by smartphone or mobile. The most frequent internet access is dormitories. 3. Most are purchased
cosmetics via online channels on Facebook channel and satisfied with the quality of cosmetics via online
distribution channels at a moderate level. Order cosmetics through the online distribution channels at an average
of 101-500 baht. Pay for goods by bank transfer. The main reason for ordering cosmetics via online distribution
channels is Modern Order Method. The problem and obstacle found are to get cosmetics through the online
distribution channel is delayed. 4.Marketing mix factors (4Ps) affect the decision to buy cosmetics through online
distribution channels as a whole marketing mix factors very important.
Keywords: Undergraduate female students of University of Phayao, Decisions of purchasing products, Online
distribution channels, Products.

บทนา
ในอดีตธุรกิจค้าปลีกมีการจาหน่ายสินค้าแบบหน้าร้าน โดยผู้บริโภคต้องเดินทางไปซื้อด้วยตนเอง ซึ่งลูกค้า
จะมองไม่มคี วามสะดวกในการซื้อสินค้า ต่อมาธุรกิจค้าปลีกพัฒนาจากการขายสินค้าหน้าร้าน โดยพึ่งพาผู้ค้าส่งหรือ
คนกลางเป็นสาคัญ แต่ทว่าในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกถือว่ามีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากการถูกแย่งชิงส่วน
แบ่งทางการตลาด ไม่ปรับตั วให้ ทันกั บการเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้า งธุรกิจค้ าปลี ก และรสนิยมของผู้บริ โภคที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และกอรปด้วยวิถีชีวิตและรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นธุรกิจค้าปลีกแบบหน้าร้านจึงมีการพัฒนา โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจ
หรือธุรกิจค้าปลีกบน E-commerce หรือการซื้อขายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่อ งทางการจาหน่ายสินค้ า
ออนไลน์นั่นเอง
ปัจจุบันช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจสามารถสร้างเป็นบล็อกหรือเว็บไซต์
ในการนาเสนอสินค้า ซึ่งมีคา่ ใช้จ่ายถูก และบางช่องทางการจาหน่ายออนไลน์อาจไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถปรับเปลี่ยน
ได้หลากหลายรูปแบบ สะดวก สบาย รวดเร็ว มีระบบรักษาความปลอดภัยในการชาระเงินที่ดี อาทิเช่น Facebook Line
Instagram Twitter Website ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้งา่ ย
การแข่งขันที่รุนแรงของช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ มีการตัดราคา ลูกค้าบางรายไม่เชื่อมั่นในการซือ้
สินค้าไม่สามารถจับต้องได้จนกว่าจะถูกส่งถึงมือลูกค้า ไม่มีความชัดเจนของมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
มาตรฐานการกาหนดราคา และหากไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูเว็บไซต์ที่ดีอาจเสี่ยงต่อการติดไวรัส และอาจถูกเจาะ
ระบบได้ รวมทั้งเรื่องของเวลาในการจัดส่งสินค้า ดังนั้นการขายสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์จาเป็นต้องทา
การวางแผนธุรกิจและวางแผนการตลาดให้ดี เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้
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สิน ค้ าในการศึก ษาค้ น คว้า ด้ วยตนเองฉบับนี้เป็น การศึก ษาเฉพาะธุ รกิ จ เครื่อ งสาอาง ซึ่ ง ปัจ จุ บันธุ รกิ จ
เครื่องสาอางมีอัตราการเจริญเติบ โตและขยายต่อเนื่องทุกปี เพราะคนในยุคปัจจุบันทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยหนุ่ม
สาวต่างให้ความสนใจใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตัวเองมากขึ้น และมองจาก
กระแสของวัยหนุม่ สาวเกิดความต้องการใช้เครื่องสาอาง ทาให้ผิวใสหน้าสวยหล่อ ไร้สิว ซึ่งถือว่าธุรกิจเครื่องสาอาง
เป็ น ตลาดที่ ไ ม่ มีวั น ตาย ส่ ง ผลให้ ธุ รกิ จ เครื่ อ งส าอางในท้ อ งตลาดไม่ ว่า จะผลิ ต ภายในประเทศหรื อ น าเข้ า จาก
ต่างประเทศเกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับกับความต้องการที่สูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้ธุรกิจเครื่องสาอางจึงเปรียบเสมือนแหล่ง
ขุมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการแต่ละคนมองเห็นโอกาสในการเข้ามาสู่ตลาดนี้ เพราะทาให้สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ธุรกิจเครื่องสาอางมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ทาให้เกิดภาวการณ์แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
ที่มีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศและทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้ง ธุรกิจ
เครื่องสาอางก็ยังขาดความยั่งยืนในระยะยาว เพราะมีโอกาสที่จะเกิดคู่แข่งทางการค้าได้ง่าย และที่สาคัญเกิดการตัด
ราคากันเอง เพราะต้นทุนคล้ายกัน ใช้เครื่องมือคล้ายกัน และไม่ตอ้ งอาศัยจุดเด่นอะไรชัดเจน
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าว “10 ธุรกิจเด่น ปี 2017” และธุรกิจ
ดาวร่วงปี 2560 พร้อมประเมินปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยง ที่จะมีผลต่อการดาเนินธุรกิจในปี 2560 กล่าวถึงธุรกิจ
เครื่องสาอางและครีมบารุงผิว โดดเด่นอยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่ง มีปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
ผิวพรรณ ของทุกช่วงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบสนองคนทุกช่วงอายุ และ
โอกาสขยายตลาดเข้าสูก่ ลุ่มประเทศในอาเซียนมีสูง (วชิร คูณทวีเทพ, 2559)
แนวโน้มของการผลิ ตเครื่อ งส าอางพบว่า ผู้ผ ลิต มุ่งเน้น การสร้างนวั ตกรรมใหม่ๆและใช้ผลิ ตภั ณฑ์จาก
ธรรมชาติ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตามเทรนด์ของผู้บริโภคที่ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว รวมถึง
การทาตลาดธุรกิจเครื่องสาอางผ่านทางออนไลน์โดยการฝากขายสินค้าในช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ตา่ งๆ ซึ่งคาด
ว่าจะมีจานวนธุรกิจเครื่องสาอางเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากไม่ต้องอาศัยเงินลงทุนมากมาย แต่ต้องคานึงถึง
คุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐาน มีจุดเด่นที่แตกต่างจากแบรนด์อ่ืนๆในท้องตลาดเดียวกัน จึงจะสามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือและการยอมรับจากผู้บริโภคได้ ประกอบกับพฤติ กรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด คือมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะผู้บริโภควัยหนุ่มสาวที่เกิดการเรียนรู้
เร็วและมักจะมองว่าการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว ดังนัน้ ธุรกิจเครื่องสาอางจึงมีการจาหน่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อ เข้าถึ งกลุ่ มผู้บริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้อ ย่างมีประสิทธิภ าพด้ว ยต้นทุ นที่ต่ากว่าการใช้
ช่องทางอื่นๆ เป็นช่องทางที่สามารถสร้างความมีส่วนร่วมและความภักดีในตราสินค้า (Brand) ได้อย่างมีประสิทธิผล
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคได้อย่างรวดเร็ว ตรงความต้องการและผลจากการบอกต่อ (Word of
Mouth) ยังสามารถขยายฐานลูกค้ากว้างมากขึน้ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย
ดังนัน้ การทาตลาดของธุรกิจเครื่องสาอาง โดยผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ถ้าไม่อยากตกกระแสและล้าสมัย รวมถึงอยากรักษาหรือขยายฐานลูกค้า สร้างการมีส่วนร่วม
อย่างเหนียวแน่นต่อตราสินค้า (Brand) รวมทั้งสามารถเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable
competitive advantage) อีกด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านช่อง
ทางการจาหน่ายออนไลน์ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเป็นความรู้และเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสาอางในประเทศไทยสามารถนาข้อมูลจากการศึกษานี้ไปปรับใช้ได้เพื่อเป็นแนวทางในการ
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พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเครื่องสาอาง เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต และยังเป็น
โอกาสในการดาเนินธุรกิจของผู้ศกึ ษาวิจัยเองด้วย

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อ ศึกษาปั จจัย ที่มีผลต่อการตั ดสิ นใจซื้อ สินค้ าผ่ านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ของนิสิ ตหญิงระดั บ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- อายุ
- คณะ/วิทยาลัยที่กาลังศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(รับจากผู้ปกครอง)
- เวลาใช้บริการอินเตอร์เน็ต
- จานวนนาทีการใช้บริการอินเตอร์เน็ต/ครัง้
- การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใช้งาน
- สถานที่ใช้อนิ เตอร์เน็ต
- วัตถุประสงค์ในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผูบ้ ริโภคผ่านช่อง
ทางการจาหน่ายออนไลน์
- ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ที่ตัดสินใจซื้อ
- ความพอใจในคุณภาพของสินค้า
- ราคาเฉลี่ยที่ซื้อในแต่ละครั้ง
- วิธีการชาระเงิน
- เหตุผลในการซือ้
-ปัญหา อุปสรรคที่พบจากการสั่งซือ้ สินค้าผ่าน
ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ ซึ่งมีวิธี
วิทยาการวิจัยดังนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรคือ นิสิตหญิงกาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 จานวน 15 คณะ 2 วิทยาลัย จานวน 9,718 คน (งานทะเบียน,
กองบริการการศึกษา, มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) การกาหนดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นิสิตหญิงกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2559 จานวน 400 คน โดยกาหนดขนาดตัวอย่างโดย
ใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane โดยที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 และผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)โดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaire) ออนไลน์ท่ีสร้างมาจาก Google ฟอร์ม
เรื่อ ง “ปั จ จัย ที่มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่ านช่อ งทางการจาหน่ ายออนไลน์ ข องนิ สิ ต หญิ งระดั บ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งเนื้อหาของแบบสอบถามสามารถแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคาถามปลายปิดเลือกตอบเพียง
1 คาตอบ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นคาถามปลายปิดเลือกตอบเพียง 1 คาตอบ
ตอนที่ 3 การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert ซึ่งในแต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือกตามระดั บความสาคัญ
5 ระดับ
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม(Questionnaire)ออนไลน์ สร้างจาก Google ฟอร์ม
เป็ นเครื่องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามแจกให้แก่กลุ่ม ตัวอย่างผ่านช่องทางออนไลน์
Facebook จานวน 400 ชุด และได้รับแบบสอบถามสมบูรณ์แบบกลับคืนมาจานวน 353 ชุด และใช้ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 4 เดือนในมหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วเช่น เอกสาร หนังสือ
บทความเว็บไซต์ต่างๆ และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์แบบบรรยาย(Descriptive Method) และการวิเคราะห์ใน
เชิงปริมาณ(Quantitative Method) ร่วมกันโดยมีการประมวลผลข้อมูลดังนี้
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1.การตรวจสอบข้อมูล(Editing) เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
2.การลงรหัส(Coding) เป็นการนาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้
กาหนดไว้
3.การประมวลผลข้อมูล(Processing) เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการลงรหัสมาบันทึกใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows (Statistical Package for Social Sciences)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอยู่ในอายุเฉลี่ย 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 37.5 ศึกษาอยู่วิทยาลัย
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 16.25มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน(รับจากผู้ปกครอง) ต่ากว่า 5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 44.8
ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกซื้อเครื่องสาอางบ่อยที่สุดในช่วงเวลา 21.01 –
00.00 น.คิดเป็นร้อยละ 42.3 การเลือกซือ้ เครื่องสาอางผ่านอินเตอร์เน็ตต่อครั้งมากกว่า 120 นาทีคิดเป็นร้อยละ 38
เลือกซือ้ เครื่องสาอางผ่านสมาร์ทโฟนหรือมือถือคิดเป็นร้อยละ 75.3 สถานที่เลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางการ
จาหน่ายออนไลน์คือ หอพักคิดเป็นร้อยละ 82.8
พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์คือ ช่องทาง Facebook
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.21 หลังจากซื้อเครื่องสาอางแล้วมีความพึง พอใจในคุณภาพเครื่องสาอางในระดับปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 48.2 ราคาเฉลี่ยในการซื้อเครื่องสาอางแต่ละครัง้ คือ 101 – 500 บาทคิดเป็นร้อยละ 54.67 ชาระ
เงินสั่งซือ้ เครื่องสาอางโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารคิดเป็นร้อยละ 78.75 เหตุผลหลักในการสั่งซื้อเครื่องสาอางผ่าน
ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์คือเป็นวิธีการสั่งซื้อที่ทันสมัยคิดเป็นร้อยละ 22.38ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ได้รับ
เครื่องสาอางล่าช้าคิดเป็นร้อยละ 37.96 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
S.D.
ระดับการ
̅
สินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
ตัดสินใจ
ด้านผลิตภัณฑ์รวม
3.91
0.79
มาก
ด้านราคารวม
3.88
0.82
มาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายรวม
3.78
0.83
มาก
ด้านการส่งเสริมการตลาดรวม
3.66
0.90
มาก
โดยภาพรวม
3.81
0.84
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีซ่ ื้อสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์จานวน 353 คนจาแนกตาม
การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นช่อ งทางการจ าหน่า ยออนไลน์ข องผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มีต่อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
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การตลาดรวมได้ผลดังนี้ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญระดับมากกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์รวมด้วยค่าเฉลี่ยมากที่สุด
3.91รองลงมาคือ ด้านราคารวมด้วยค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายรวมด้วยค่าเฉลี่ย 3.78 และอันดับ
สุดท้าย ด้านการส่งเสริมการตลาดรวมด้วยค่าเฉลี่ย 3.66 ทั้งนีแ้ สดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.81
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่าน
ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าของผู้บริโภคผ่าน
ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ใ นด้านผลิ ตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจั ด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
1.ผลการศึกษาปั จจั ยส่ว นบุ คคลพบว่า ส่ วนใหญ่ กลุ่ มตัว อย่างอยู่ใ นอายุ เฉลี่ ย 20 ปี ศึก ษาอยู่วิทยาลั ย
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน(รับจากผู้ปกครอง) ต่ากว่า 5,000 บาทสินค้าในการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ศึกษาเฉพาะ
เครื่องสาอาง ถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ปัจจัยพืน้ ฐาน ถือว่าเป็นสินค้าตรงตามความต้องการของกลุ่มวัยรุ่นที่ตามกระแส
นิยมที่ต้องการให้ผิวสวย หน้าใส และมีสุขภาพดี
2.วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ของนิสิตหญิงระดับปริญญา
ตรี
พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกซื้อเครื่องสาอางบ่อยที่สุดในช่วงเวลา 21.01 – 00.00 น.คิดเป็น
ร้อยละ 42.3 การเลือกซื้อ เครื่อ งส าอางผ่ านอิน เตอร์ เน็ต ต่อ ครั้ งมากกว่า 120 นาที คิด เป็ นร้อ ยละ 38 เลือ กซื้ อ
เครื่องสาอางผ่านสมาร์ทโฟนหรือมือถือคิดเป็นร้อยละ 75.3 สถานที่เลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางการจาหน่าย
ออนไลน์คือ หอพักคิดเป็นร้อยละ 82.8
พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์คื อ ช่องทาง Facebook
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.21 หลังจากซื้อเครื่องสาอางแล้วมีความพึง พอใจในคุณภาพเครื่องสาอางในระดับปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ 48.2 นอกจากนี้กลุม่ ตัวอย่างซือ้ สินค้าต่อครั้งราคาอยู่ที่ 101 – 500 บาท เนื่องจากยังไม่มีรายได้
ระหว่างเรียนคือ 101 – 500 บาทคิดเป็นร้อยละ 54.67 ชาระเงินสั่งซื้อเครื่องสาอางโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารคิด
เป็นร้อยละ 78.75 เหตุผลหลักในการสั่งซื้อ เครื่องสาอางผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ คือเป็นวิธีการสั่งซื้อที่
ทันสมัยคิดเป็นร้อยละ 22.38ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ได้รับ เครื่องสาอางล่าช้ารองลงมาคือ สินค้ามีคุณภาพไม่
ตรงกับที่โฆษณาไว้ คิดเป็นร้อยละ 37.96 และ ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิรักษ์ จริยาจินดาเสถียร
(2556)ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก
ผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวไว้คือ หลังจากทาการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต คือได้รับสินค้าล่าช้า
สินค้าไม่ตรงตามสั่ง
3.การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
ของนิ สิ ต หญิ ง ระดั บปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลั ย พะเยาพบว่า ปั จ จั ย ในการศึก ษาครั้ ง นี้คื อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด (4Ps) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ3.81 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด รองลงมาคือ ด้า นราคา ด้ านช่อ งทางการจัดจาหน่า ย ด้า นการส่งเสริม การตลาด ตามลาดั บ
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ คุลิกา วัฒนสุวกุล(2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ ความพึงพอใจและความตั้งใจซื้อซ้าของลูกค้ า กรณีศึกษาแผนกยาของร้านวัตสัน และสุภาวรรณ
ชัยทวีวุฒิกุล(2555) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของ
ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยของทั้งสอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1..ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุดในการสั่งซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางการจาหน่า ย
ออนไลน์ คือ ได้รับสินค้าล่าช้า ดังนั้น ผู้ประกอบการช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ควรมีการจัดส่งสินค้าให้ตรงตาม
กาหนด เพื่อให้ส่งถึงมือลูกค้าทันเวลา ผู้ประกอบการช่องทางการจาหน่ายออนไลน์จึงควรหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ซอื้ สินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
1.2 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญระดับมากกับด้านผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ประกอบการช่องทาง
การจาหน่ายออนไลน์จึงให้ความสาคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณภาพของ
สิ น ค้ า ความน่า เชื่อ ถื อ ของรายละเอีย ดของสิ น ค้ า การแสดงรู ป ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า ประกอบในรายละเอีย ดมี สิ น ค้ า ที่
หลากหลายตามลูกค้าต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และเพื่อให้ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
1.3 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญระดับมากกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น ความน่าเชื่อถือของรายละเอียดของสินค้าการแสดงราคาสินค้าอย่าง
ชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ ควรทาการปรับปรุงช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
นอกจากนี้ควรแสดงรายละเอียดครอบคลุม ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มมาก
ขึน้
1.4 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ คือ Facebook มากที่สุด และ
ซื้อสินค้าในราคาเฉลี่ย 100 -500 บาท เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ได้
ทราบเกี่ยวกับการวางแผนจาหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านช่องทางใดมากที่สุดสาหรับกลุ่มวัยรุ่นเพศหญิง
2.ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้ในเชิงปริมาณเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อทาการ
วิเคราะห์หาความสอดคล้องและหาความแตกต่าง เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย และสามารถนาประโยชน์มาใช้ใน
การพัฒนาธุรกิจออนไลน์ให้มคี ุณภาพมากขึน้
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าประเภทเครื่องสาอางผ่านช่องทางการจาหน่ายออนไลน์
จากกลุ่มตัวอย่างอี่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมและผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เช่น นิสติ เพศชาย กลุ่มข้าราชการ
และรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ว่างงาน เป็นต้น
2.3 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจเครื่องสาอางในอนาคต
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ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประสานงานบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้การอนุเคราะห์ขอ้ มูลและมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองฉบับนี้ สุดท้ายขอขอบคุณพระคุณบิดา มารดาและสมาชิกในครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเป็นกาลังใจให้
ด้วยดีเสมอมา จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบให้แด่บิดา มารดา ผู้ให้ชีวิต ตลอดจนคณาจารย์ผู้ที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอนให้มี
ความรู้อันทรงคุณค่าตลอดจนผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกท่าน ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
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พะเยา ต่อการให้บริการลูกค้าตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0
The perspective of hotel and accommodation business owner in Muang
Phayao. Phayao Province to customer services under in Thailand 4.0 model
วรรณิสา ไชยชมภู1* และ บังอร สวัสดิ์สุข2
Wannisa Chaichompoo1* and Bungon Sawatsuk2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ต่อการให้บริการลูกค้าตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จานวนทั้งหมด 24 ราย
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 62.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทของธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการที่พักประเภทอื่น ๆ มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.00 ผู้ประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ อยู่ในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 73.75 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 56.36 ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์
อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 55.00 และพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 38.00
ตามลาดับ ในด้านการวัดระดับการเตรียมความพร้อมตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.86รองลงมา คือ ด้านองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ด้านกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และผลการศึกษายังพบอีกว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทของธุรกิจ พบว่า ระดับการเตรียม
ความพร้อมตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 ของธุรกิจรีสอร์ทอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 รองลงมา คือ
ธุรกิจโฮมสเตย์ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ธุรกิจโรงแรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และพบว่า ธุรกิจเกสต์เฮาส์ มีระดับการ
เตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และอื่น ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
ข้อเสนอแนะจากสัมภาษณ์เพิ่มเติมคือ ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการ
เตรียมพร้อมจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0
สนับสนุนการฝึกอบรมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถใช้ในสถานประกอบการ และอบรมการ
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จากหน่วยงานภาครัฐ
คาสาคัญ: การเตรียมความพร้อม โมเดลประเทศไทย 4.0 ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
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Abstract
The purpose of this study was to study The perspective of hotel and accommodation business owner in
Muang Phayao. Phayao Province to customer services under in Thailand 4.0 model. The questionnaire was used
to collect data from 24 hotel and resort operators in Muang District, Phayao Province.
The research found that Hotel and accommodation business owner in Muang Phayao in Phayao
Province, most of the knowledge and understanding of hotel operators and hotels in the model of Thailand 4.0
were at a moderate level. Accounted for 62.62 percent. When considering the type of business, it was found
that the understanding of other operators. The level of knowledge is very high. 90.00 percent, followed by the
guest house business. Knowledge in the medium level. Accounted for 73.75 percent. Hotel operator Knowledge
is low. 56.36 percent of households are homestay operators. Knowledge is low. 55.00 percent.and found that
the resort operator. Knowledge is low. Accounted for 38.00 percent. And with the level of preparedness model
4.0 Thailand, the overall level is very high. The average (x) was 3.57 when considered on a case-by-case
basis. Information and Communication Technology. The average (x) was 3.86, followed by the organization
average (x) was 3.59. The strategy (x) was 3.46 and the process (x) was 3.46. The mean (x) was 3.38. And
the results also found that. When considering the type of business, it was found that the level of preparedness
according to the 4.0 model of resort business was at a high level. The average (x) was 3.77, followed by the
homestay business. The average hotel occupancy (x) was 3.76. The level of readiness was moderate. The
average (x) was 3.46 and the average (x) was 3.24.
Recommendations from the study are entrepreneurs’ needs to be promoted and support from
government agencies and relevant authorities to develop their knowledge and understanding about the model
Thailand. 4.0. Training of utilization of technology for the Hotel business management and training of English and
Chinese languages.
Keywords: Readiness, Thailand model 4.0, Hotel Business

บทนา
ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นวิสัยทัศน์ เชิงนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญ
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ “ประเทศไทย
4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทาที่มลี ักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจากTraditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และStartups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากTraditional
Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มี
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ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 1.
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ
เทคโนโลยีก ารแพทย์ สปา เป็ น ต้น 3. กลุ่ ม เครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ อั จ ฉริย ะ หุ่ นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์
โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี –มาร์ เก็ ตเพลส อี –คอมเมิร์ซ เป็ นต้น 5. กลุ่ มอุ ตสาหกรรมสร้ างสรรค์
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น (สุวทิ ย์ เมษินทรีย์, 2559)
ผนวกกับประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อจุด
ประกายต่อยอดภาคธุรกิจและการบริการใน 10 ประเทศให้ผสานกันเป็นตลาดเดียว เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคนีใ้ ห้เติบโตและเอื้อประโยชน์ร่วมกัน “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว”นับเป็นอีกธุรกิจที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้ง
นี้ ธุรกิจโรงแรมที่พักและการท่องเที่ยวนับเป็นหนึ่งในธุ รกิจภาคบริ การที่ต้องเตรียมพร้อ มรับมือในทั นที กับการ
เปลี่ยนแปลงของการเปิดเสรีทางการค้าที่จะเกิดขึน้ ในปี 2558 (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2555 : ออนไลน์ อ้างอิงใน
ดาริกา วรรณถนอม, 2559)
ธุรกิจโรงแรมที่พัก จึงถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา โดยในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาท่องเที่ยวที่ จังหวัดพะเยา จานวน 353,176 คน
ชาวต่างชาติ จานวน 14,366 คน รวมนักท่องเที่ยวที่มาในปี 2557 มีจานวน 367,542 คน และมีนักท่องเที่ยวรวมในปี
2558 มีจานวน 383,775 คน (กรมการท่ องเที่ ยว, 2559) ซึ่ งคาดว่า จะมีนั กท่ องเที่ ยวมาเยือนเพิ่มมากขึ้น
ผู้ประกอบการด้านโรงแรมที่พักจึงต้ องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน สาหรับในภาคธุรกิจจะได้รับผลประโยชน์
จาก “ไทยแลนด์ 4.0” หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลมากน้อยเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมของ
ผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ประกอบการมีความจาเป็นจะต้องปรับตัวในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
แรงงาน ด้านเงินทุน ด้านทักษะภาษา การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษา เรื่อง มุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาต่อการ
ให้บริการลูกค้าตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักใน
จังหวัดพะเยา และเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักในจังหวัดพะเยาและจังหวัดอื่น ๆ ในการ
กระตุน้ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักได้เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากอาเซียน
และทั่วโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลประเทศไทย 4.0 ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พัก ใน
เขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่
พัก ในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิด
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
และที่พักในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1. ประเภทของที่พัก
2. ยอดขายต่อเดือน
3. จานวนห้องพัก
4. ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ

มุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและทีพ
่ ักในเขต
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาต่อการให้บริการ
ลูกค้าตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0

ศักยภาพ/การประเมินความพร้อมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1. ด้านองค์กร
2. ด้านกระบวนการ
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ด้านกลยุทธ์

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในอาเภอ
เมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา โดยมีผู้ ป ระกอบการทั้ ง หมดและขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่า งจ านวน 2 4 ราย (เว็ บไซต์
www.agoda.com, สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2560) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เครื่องที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของการศึกษา
ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed end questionnaire) และแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Opened end
questionnaire) และดาเนินการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประมวลผลที่ได้จากแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่ออธิบายผลการศึกษาค้นคว้า คือผู้ศึกษาค้นคว้าใช้
วิธีทางสถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนาโดยมีสูตรที่ใช้ในการคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยการ
วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลประเทศไทย 4.0 ได้ประยุกต์ตามเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจของบลูม
(Bloom,1975:47) 3 ระดับ และการวัดระดับของการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักใน
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ เพื่อหาข้อสรุปการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในอาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ต่อไป
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษา เรื่อง มุมมองของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต่อ
การให้บริการลูกค้าตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 สามารถสรุปการศึกษาได้ ดังนี้ (ตารางที่ 1)
1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พัก ในเขต
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาต่อการให้บริการลูกค้าตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0
1.1 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 ส่วนใหญ่ มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทของธุรกิจ พบว่า ความรู้
ความเข้าใจของผู้ ประกอบการอื่น ๆ มีความรู้ ความเข้า ใจอยู่ใ นระดับมาก คิ ดเป็ นร้ อยละ 90.00 รองลงมา คื อ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกสต์เฮาส์ มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 73.75 ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 56.36 ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ มีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 55.00 และพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 38.00
1.2 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยเหมือนกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทของธุรกิจ พบว่า ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 38.00 ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์
มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 55.00 และพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม มีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 56.36 และมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับต่างกันกับผู้ประกอบการธุรกิจเกสต์
เฮาส์ มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 73.75 และผู้ประกอบการอื่น ๆ มีความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.00
ตาราง 1 แสดงการเปรียบความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักตามโมเดลประเทศไทย
4.0
ข้อคาถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจตามโมเดลประเทศไทย 4.0
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดล
ประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร
2. ท่านมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดล
ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา
3. ท่านมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดล
ประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก
4. ท่านมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดล
ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
5. ท่านมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ “Value–Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่อยู่ในโมเดลประเทศไทย 4.0

โรงแรม
(%)
63.64

ประเภทของธุรกิจโรงแรมและที่พกั
รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์
(%)
(%)
(%)
40.00
100.00
66.67

อื่น ๆ
(%)
100.00

63.64

40.00

75.00

33.33

100.00

63.64

40.00

75.00

33.33

100.00

63.64

40.00

100.00

66.67

100.00

45.45

40.00

100.00

66.67

0.00

- Proceedings -

290

ตาราง 1 แสดงการเปรียบความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักตามโมเดลประเทศไทย
4.0 (ต่อ)
ข้อคาถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจตามโมเดลประเทศไทย 4.0
6. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โมเดลประเทศไทย 4.0 ว่าเป็นการ
ถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักทีต่ ้นน้า เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้า และ Startups ต่างๆที่อยู่ปลาย
น้า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” เป็นกลไกขับเคลื่อน
7. ท่านมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยโมเดลประเทศไทย 4.0
8. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ
ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0”
9. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ Startups ในโมเดลประเทศ
ไทย 4.0 ว่าสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วไร้ข้อจากัด
10. ท่านมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่จะพัฒนา
จานวนอุตสาหกรรม 5 กลุ่มเป้าหมาย
11. ท่านรูถ้ งึ ความสาคัญในการพัฒนาสถานประกอบการของท่านตาม
แบบโมเดลประเทศไทย 4.0
12. ท่านเข้าใจความหมายของการพัฒนานวัตกรรม
13. ท่านประเมินสภาวการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
14. ท่านใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสถานประกอบการของท่านได้
15. ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
สถานประกอบการ และมีความก้าวหน้ามากกว่าที่คแู่ ข่งทางการค้าใช้
อยู่ในปัจจุบัน
16. ท่านสามารถประเมินความคุ้มค่าในการบริหารจัดการสถาน
ประกอบการได้เป็นอย่างดี
17. ท่านสามารถเพิม่ มูลค่าของสินค้าและบริการในสถานประกอบการ
ของท่านได้เป็นอย่างดี
18. ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ นาพาสถานประกอบการ โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการไปสู่บริการที่มีประสิทธิภาพมูลค่าสูง
19. ท่านมีความเข้าใจเรื่องการพัฒนากาลังคน/แรงงาน จากทักษะต่า
ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
20. ท่านมีความเข้าใจเทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing)ทักษะสูง
รวม

โรงแรม
(%)
36.36

ประเภทของธุรกิจโรงแรมและที่พกั
รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ โฮมสเตย์
(%)
(%)
(%)
20.00
75.00
33.33

อื่น ๆ
(%)
0.00

54.55

40.00

75.00

33.33

100.00

54.55

40.00

100.00

66.67

100.00

45.45

20.00

50.00

33.33

100.00

36.36

40.00

25.00

33.33

100.00

45.45

20.00

75.00

33.33

100.00

45.45
27.27
27.27
81.82

40.00
20.00
0.00
40.00

100.00
25.00
75.00
75.00

0.00
0.00
66.67
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

81.82

40.00

50.00

100.00

100.00

81.82

60.00

100.00

100.00

100.00

72.73

80.00

75.00

100.00

100.00

63.64

60.00

50.00

66.67

100.00

72.73

40.00

75.00

66.67

100.00

56.36

38.00

73.75

55.00

90.00

2. จากผลการวิเคราะห์ข้ อมูลเกี่ยวกั บมุมมองของผู้ประกอบธุรกิ จโรงแรมและที่ พักอาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ต่อการให้บริการลูกค้าตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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2.1 ความพร้อ มด้ านองค์ กร โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ค่ าเฉลี่ย เท่า กับ 3.59 เมื่อพิจารณาเป็น ราย
ประเภทของธุรกิจ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ความพร้อมด้านองค์กรของธุรกิจโฮมสเตย์ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ธุรกิจโรงแรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ธุรกิจเกสต์เฮาส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
ธุรกิจรีสอร์ท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 รองลงมา คือ อื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ตามลาดับ มี
ผลดังนี้ (ตารางที่ 2)
ตาราง 2 แสดงระดับระดับความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พัก ต่อการให้บริการลูกค้าตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ด้านองค์กร
ประเภทของธุรกิจโรงแรมและที่พกั
ข้อคาถามเกี่ยวกับความพร้อม/ศักยภาพตามโมเดลประเทศไทย 4.0

โรงแรม
xˉ

รีสอร์ท
xˉ

โฮม
สเตย์
xˉ
3.33
3.33
4.33
4.33
4.00
4.00
3.89

อื่น ๆ
xˉ

3.20
3.20
3.80
4.00
4.00
2.80
3.50

เกสต์
เฮาส์
xˉ
3.50
3.25
4.25
3.75
3.50
3.50
3.63

1. มีนโยบายพัฒนาสถานประกอบการ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
2. มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาในด้าน IT สามารถใช้สื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ
4. มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone)
5. มีการจัดสรรงบประมาณ เงินลงทุน ทรัพยากร และสิ่งอานวยความสะดวก
6. มีการฝึกอบรมให้รู้จักธรรมเนียมสากล และธรรมเนียมปฏิบัติสาคัญ
รวม

3.50
3.30
4.10
4.30
3.90
3.60
3.78

แปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.17

2.2 ความพร้อมด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเภทของธุรกิจ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ความพร้อมด้านกระบวนการของธุรกิจรี
สอร์ท อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ธุรกิจโฮมสเตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และธุรกิจโรงแรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.58 รองลงมา คือ ธุรกิจเกสต์เฮาส์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และ อื่น ๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.83 ตามลาดับ มีผลดังนี้ (ตารางที่ 3)
ตาราง 3 แสดงระดับระดับความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พัก ต่อการให้บริการลูกค้าตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ด้านกระบวนการ
ประเภทของธุรกิจโรงแรมและที่พกั
ข้อคาถามเกีย่ วกับความพร้อม/ศักยภาพตามโมเดลประเทศไทย 4.0
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
2. มีการรายงานผล และการสัง่ งาน ภายในสถานประกอบการและการ
สื่อสารกับลูกค้า ผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Social Media)
3. มีการใช้ระบบจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ เช่น www.agoda.com เพื่อ
ความสะดวกของลูกค้า
4. ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินสกุลต่าง ๆ

โรงแรม
xˉ
3.60
3.90

รีสอร์ท
xˉ
3.80
3.80

เกสต์เฮาส์
xˉ
3.75
3.00

โฮมสเตย์
xˉ
4.33
4.33

อื่น ๆ
xˉ
3.00
3.00

4.10

4.20

3.75

4.67

3.00

2.50

2.20

1.25

1.67

2.00
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้อคาถามเกี่ยวกับความพร้อม/ศักยภาพตามโมเดลประเทศไทย
4.0
5. มีระบบการชาระเงินทีส่ ะดวก และรวดเร็ว สาหรับลูกค้าทัง้ ใน
ประเทศและนอกประเทศ
6. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่ทันสมัยขึน้ โดยใช้
โซเชียลเนตเวิค ได้แก่ ไลน์กลุม่ พนักงาน ไลน์กลุ่มผูบ้ ริหาร เป็นต้น
รวม

ประเภทของธุรกิจโรงแรมและที่พกั
โรงแรม
xˉ
3.50

รีสอร์ท
xˉ
3.80

เกสต์เฮาส์
xˉ
3.25

โฮมสเตย์
xˉ
3.33

อื่น ๆ
xˉ
3.00

3.90

4.60

3.75

3.67

3.00

3.58

3.73

3.13

3.67

2.83

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

แปลผล

2.3 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทของธุรกิจ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของธุรกิจรีสอร์ท อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมา คือ ธุรกิจ
โฮมสเตย์ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ธุรกิจโรงแรม มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 3.78 ธุรกิจเกสต์เฮาส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และ
อื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ตามลาดับ มีผลดังนี้ (ตารางที่ 4)
ตาราง 4 แสดงระดับระดับความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พัก ต่อการให้บริการลูกค้าตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทของธุรกิจโรงแรมและที่พกั
ข้อคาถามเกี่ยวกับความพร้อม/ศักยภาพตามโมเดลประเทศไทย 4.0

โรงแรม
xˉ

รีสอร์ท
xˉ

1. มีการให้จองห้องพักผ่านเว็บไซต์
2. มีการใช้ระบบโมบาย เพย์เมนท์ (Mobile Payment) การทาธุรกรรมการชาระ
เงินผ่านเครือข่ายของระบบโทรศัพท์มือถือ
3. มีการใช้เทคโนโลยีจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality) ให้เห็น
บรรยากาศจริงที่จาลองขึน้ มา เพื่อดึงดูดลูกค้า
4. มีการให้ลูกค้าออนไลน์ เช็คอิน/เอาท์ (Online Check-in/out) ผ่านมือถือ /
สมาร์ทไฟน (Smart Phone)
5. มีการใช้โมบาย บุ๊คกิง้ (Mobile Booking) ให้ลูกจองโรงแรมผ่านแอพพลิเคชั่น
มือถือ / สมาร์ทโฟน (Smart Phone)
6. มีการติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิด และสามารถตรวจเช็คได้บนโทรศัพท์มอื ถือ
7. มีการนาเสนอข้อมูลเชิญชวนให้เข้าพักทางเว็บไซต์ (Website) สามารถใช้
บริการได้ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media)
8. มีการนาเสนอข้อมูลเชิญชวนให้เข้าพักทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือทวิตเตอร์
(Twitter)
รวม
แปลผล

3.90
3.60
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โฮม
สเตย์
xˉ
4.33
3.00

อื่น ๆ
xˉ

4.80
4.00

เกสต์
เฮาส์
xˉ
3.75
3.25

3.70

3.60

3.50

3.33

3.00

3.40

3.60

3.50

4.00

4.00

3.60

4.00

3.75

3.67

4.00

4.40
3.50

4.40
4.80

3.75
3.75

4.67
4.33

4.00
3.00

4.10

4.60

4.00

4.67

4.00

3.78
มาก

4.23
มาก

3.66
มาก

4.00
มาก

3.63
มาก

4.00
3.00
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2.4 ความพร้อมด้านกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเภทของธุรกิจ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ความพร้อมด้านกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
รีสอร์ท อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และธุรกิจโฮมสเตย์ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.50 รองลงมา คือ อื่น ๆ อยู่ใ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และธุรกิจเกสต์เฮาส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ตามลาดับ มีผลดังนี้ (ตารางที่ 5)
ตาราง 5 แสดงระดับระดับความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและที่พัก ต่อการให้บริการลูกค้าตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ด้านกลยุทธ์
ประเภทของธุรกิจโรงแรมและที่พกั
ข้อคาถามเกี่ยวกับความพร้อม/ศักยภาพตามโมเดลประเทศไทย 4.0

โรงแรม
xˉ

รีสอร์ท
xˉ

โฮมส
เตย์
xˉ
3.67

อื่น ๆ
xˉ

3.60

เกสต์
เฮาส์
xˉ
3.50

1. มีการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบที่แปลกใหม่ เช่น นาเครือ่ งมือ
อุปกรณ์อานวยความสะดวกทีม่ ีความทันสมัย ตรงความต้องการของลูกค้า
2. มีการจัดโปรโมชั่นห้องพักที่สอดคล้องกับราคา และฤดูกาลท่องเที่ยว
3. มีการจองห้องพักผ่านคูค่ ้า (Business Partner) ได้แก่ บริษัทนาเที่ยว
ร้านอาหาร เป็นต้น
4. มีการแนะนาห้องพัก ส่วนลดต่างๆ ให้กับคูค่ ้า (Business Partner) ได้แก่
มัคคุเทศก์ กรุป๊ ทัวร์และบริษัทนาเที่ยว ผู้จัดประชุมสัมมนา เป็นต้น
5. สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าภายในโรงแรม เช่น มีการให้บริการผ่าน
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ในขณะที่ลูกค้าเข้าพักอยู่ที่โรงแรม ลูกค้าสามารถ
สั่งอาหาร เครื่องดื่ม ที่ท่านจัดไว้ ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ เป็นต้น
6. มีระบบการรีววิ การใช้บริการของลูกค้า เช่น ทริป แอดไวเซอร์ (Trip Advisor)
เกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น
เพื่อนามาปรับปรุงการให้บริการ
รวม
แปลผล

3.70
4.30
3.50

4.40
3.20

3.00
3.00

4.67
3.00

3.00
3.00

3.30

3.60

3.00

3.33

4.00

3.40

3.40

3.00

2.33

4.00

3.60

3.60

4.00

4.00

3.00

3.63
มาก

3.63
มาก

3.25
ปานกลาง

3.50
มาก

3.33
ปานกลาง

3.00

3. จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ ได้ จ ากแบบสอบถามเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ผู้ วิ จั ย ได้ สั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักเพิ่มเติม สรุปผลได้ดังนี้
1. ธุรกิจโรงแรม
1.1 การเตรียมความพร้อมด้านองค์กร
- ในการพัฒนาสถานประกอบการ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เช่นเดียวกัน
กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร และการพัฒนาในด้าน IT เพราะ ต้องอบรมพัฒนาบุคลากร และเสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนของสถานประกอบการ
1.2 การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการ
- สถานประกอบการสมัยปัจจุบันจะต้องมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีการใช้
ระบบจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ สามารถชาระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต เพย์เมนท์ (Internet Payment) เนื่องจากต้องใช้ความ
ไวในการประกอบธุรกิจเพื่อเอาชนะคู่แข่ง
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1.3 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สถานประกอบการมีระบบรักษาความปลอดภัย มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ ลูกค้าจะให้ความไว้วางใจ รูส้ ึกอุ่นใจในการเข้ามาพัก
1.4 การเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์
- สถานประกอบการต้องมีการจัดโปรโมชั่นห้องพักที่สอดคล้องและเหมาะสมกับราคา มีการจองห้องพัก
ผ่านบริษัทนาเที่ยว มีการแนะนาห้องพัก ส่วนลดต่าง ๆ ให้กับมัคคุเทศก์ กรุ๊ปทัวร์และบริษัทนาเที่ยว
2. ธุรกิจรีสอร์ท
2.1 การเตรียมความพร้อมด้านองค์กร
- ในการพัฒนาด้าน IT การใช้เว็บไซต์ (Website), เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือทวิตเตอร์ (Twitter) สื่อโซเซียล
มีเดีย (Social Media) ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า สถานประกอบการถือเป็นเรื่องหลักในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจเข้าพักของลูกค้าเป็นอย่างมาก
2.2 การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการ
- สามารถติดต่อ สื่อ สารกั บลู ก ค้า ทั้ งในประเทศและนอกประเทศได้ และให้ บริ ก ารแลกเปลี่ ย นเงิ นตรา
ต่างประเทศ เงินสกุลต่าง ๆ สามารถชาระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต เพย์เมนท์ (Internet Payment)ได้
2.3 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- มีการใช้ระบบโมบาย เพย์เมนท์ (Mobile Payment) มีการให้ลูกค้าจองโรงแรมแบบออนไลน์ ลูกค้าสามารถ
เช็คอิน/เอาท์ (Online Check-in/out) ผ่านมือถือ/สมาร์ทไฟน (Smart Phone)
2.4 การเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์
- สถานประกอบการต้องนาเครื่องมือ อุปกรณ์อานวยความสะดวกที่มีความทันสมัย ตรงความต้องการของ
ลูกค้า เช่น ลูกค้าในปัจจุบันจะอยู่ในโลกของเทคโนโลยี สถานประกอบการต้องมี WiFi มีระบบ internet
ที่รวดเร็ว และตลอด 24 ชั่วโมง
3. ธุรกิจเกสต์เฮาส์
3.1 การเตรียมความพร้อมด้านองค์กร
- สื่อโซเซียลมีเดีย (Social Media) ต้องมีการอัพเดท หรือคอยตอบคาถามลูกค้าอย่างรวดเร็ว ต้องใช้
บุคลากรที่ดูแลและเอาใจใส่เว็บไซต์ย่างตั้งใจ เกาะติดตลอดเวลา เพื่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งผ่านสมาร์ทโฟน ( Smart
Phone)และคอมพิวเตอร์
3.2 การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการ
- มีระบบเครือข่ ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่ มผู้ประกอบการด้ว ยกัน เอง กลุ่มมั คคุ เทศก์ หรือ อื่น ๆ ที่
สามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุยหรือร่วมมือกัน เช่น ห้องพักมีจานวนน้อยกว่าความต้องการของลูกค้า ก็สามารถแนะนา
ให้ไปพักที่
อื่น ๆ ในกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเดียวกันได้ ทัง้ ในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง
3.3 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- มีการนาเสนอข้อมูลเชิญชวนให้เข้าพักทางเว็บไซต์ (Website) และสามารถใช้บริการได้ทางโซเชียลมีเดีย
(Social Media) เฟซบุก๊ (Facebook) หรือทวิตเตอร์ (Twitter)
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3.4 การเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์
- มีการรีวิวของลูกค้า เช่น ทริป แอดไวเซอร์ (Trip Advisor) เกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง
ๆ ซึ่งมีความสาคัญมาก เพราะกลุ่มลูกค้าจะศึกษาข้อมูลของโรงแรมก่อนเข้าพัก เมื่อเห็นรีวิว ภาพถ่ายต่าง ๆ ลูกค้าจะ
เกิดความมั่นใจ และจะช่วยสร้างการตัดสินใจในการเข้าพักได้เป็นอย่างดี
4. ธุรกิจโฮมสเตย์
4.1 การเตรียมความพร้อมด้านองค์กร
- การพัฒนาในด้าน IT เพราะ ต้องอบรมพัฒนาบุคลากร และเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนของสถาน
ประกอบการ ต้องพัฒนาด้าน IT การใช้เว็บไซต์ (Website), เฟซบุ๊ก (Facebook) ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ผ่านสมาร์ท
โฟน (Smart Phone)
4.2 การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการ
- สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศโดยตรงได้ และให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เงินสกุลต่างๆ ได้ มีระบบเครือข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันเอง กลุ่มมัคคุเทศก์
หรืออื่น ๆ
4.3 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- มีการนาเสนอข้อมูลเชิญชวนให้เข้าพัก เฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเว็บไซต์ (Website) ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
โดยตรงได้อย่างรวดเร็ว
4.4 การเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์
- มีการแนะนาห้องพัก ส่วนลดต่างๆ ให้กับลูกค้า มัคคุเทศก์ กรุ๊ปทัวร์และบริษัทนาเที่ยว
- สถานประกอบการต้องมี WiFi มีระบบ internet ที่รวดเร็ว และตลอด 24 ชั่วโมง
5. อื่น ๆ
5.1 การเตรียมความพร้อมด้านองค์กร
- ให้การพัฒนาด้าน IT การใช้เว็บไซต์ (Website), เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือทวิตเตอร์ (Twitter) สื่อโซเซียล
มีเดีย (Social Media) ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้
5.2 การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการ
- สามารถชาระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต เพย์เมนท์ (Internet Payment) สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศได้ และให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินสกุลต่างๆ ได้
5.3 การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- มีการนาเสนอข้อมูลเชิญชวนให้เข้าพักทางเว็บไซต์ (Website) และเฟซบุก๊ (Facebook)
5.4 การเตรียมความพร้อมด้านกลยุทธ์
- มีการจัดโปรโมชั่นห้องพักที่สอดคล้องและเหมาะสมกับราคา สามารถชาระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต เพย์เมนท์
(Internet Payment)
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง มุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยาต่อการให้บริการลูกค้าตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความพร้อมด้านองค์กร กลุ่มธุรกิจโฮมสเตย์มีระดับความพร้อมสูงสุดในเรื่อง ด้านการติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีระดับความพร้อมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของทัศนา หงส์มา
(2559) เรื่อง กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมของธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี
2558 ผลจากการวิจัยพบว่าควรมีความพร้อมใน 4 ประเด็นเนื้อหาได้แก่ (1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ควร
พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เหมาะกับสภาพของตลาด รสนิยมของผู้ บริโภค ควรพัฒนาเครื่องจักร เทคโนโลยีที่ใช้ใน
การผลิต และการสร้าง Packaging ให้ทันสมัย (2) กลยุทธ์ด้านราคา ควรกาหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของ
สินค้า การลดต้นทุนการผลิตสินค้า การปรับราคาของสินค้าให้เหมาะสมในแต่ละตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา
ให้เป็นมาตรฐาน และไม่ควรกาหนดราคาให้สูงจนเกินไป (3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ควรมีการกระจาย
สินค้าให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็ว ควรมีการวางแผนการจัดจาหน่ายให้เหมาะสมสามารถแข่งขันในตลาดได้ การบริหาร
จัดการคลังสินค้า การเพิ่มช่องทางการติดต่อการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และควรมีสาขาตามเมืองใหญ่ ๆ ที่ติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (4) กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมการตลาด ควรเน้นการสร้าง Brand ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ลูกค้าการทากิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นและควรทาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ความพร้อมด้านกระบวนการ กลุ่มธุรกิจรีสอร์ทมีระดับความพร้อมสูงสุด ในเรื่อง มีการใช้ระบบจอง
ห้องพักผ่านเว็บไซต์ เช่น www.agoda.com เพื่อความสะดวกของลูก ค้า มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของสุชาดา บุญสนอง, ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์, ชมพูนุท ศรีพงษ์, อุมาพร เชิงเชาว์(2558)
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจนาเที่ยวในจังหวัดสงขลา เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจนาเที่ยว ในจังหวัดสงขลามีความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้ า นพบว่า ด้ านสภาพแวดล้อ มทาง
การเมืองและกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และด้าน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ตามลาดับ ในขณะที่การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวในจังหวัด
สงขลา เพื่อเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพนักงาน
บริการมีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านกระบวนการในการให้บริการ อีกทั้งสภาพแวดล้อม
ทางการตลาดด้านเศรษฐกิจสามารถทานายการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของธุรกิจได้ร้อยละ
5.1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยสมการพยากรณ์การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
ในจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เขียนในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ y = 2.35 สภาพแวดล้อมทาง
การตลาดด้านเศรษฐกิจ
3. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มธุรกิจรีสอร์ทมีระดับความพร้อมสูงสุด ใน
เรื่อง มีการให้จองห้องพักผ่านเว็บไซต์ มีการนาเสนอข้อมูลเชิญชวนให้เข้าพักทางเว็บไซต์ (Website) สามารถใช้
บริการได้ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีระดับความพร้อมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของพิชชานันท์
ฐิตภิ ัทราภรณ์, ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพร้อมของธุรกิจโรงแรมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วิธีวิจัยการสุ่มตัวอย่างจาก เจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรม ใน
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พื้นที่เป้าหมาย จานวน 100 ราย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลกับ
ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่าโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุ รี มีก ารเตรี ย มความพร้อ มเพื่อ เข้ า สู่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น ในภาพรวมและรายด้ า นทั้ ง 3 ด้ า น
ประกอบด้วย ด้านนานาชาติ/ความเป็นสากล ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารและด้านการประกอบธุรกิจอยู่ในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประเภทที่พักที่ให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกที่แตกต่างกัน ส่งผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีความสัมพันธ์ต่อความพร้อมของธุรกิจโรงแรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเช่นกัน
4. ความพร้อมด้านกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจโรงแรมมีระดับความพร้อมสูงสุดในเรื่อง การจัดโปรโมชั่นห้องพักที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับราคา และเหมาะกับฤดูกาลท่องเที่ยว มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของทิพย์วดี โพธิ์สทิ ธิพรรณ, นรพรรณ โพธิพฤกษ์(2559) เรื่อง การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า จากการ
ประเมินของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว 1) ด้านความพร้อมด้านแรงงานของบริษัทอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
4.02) พนั ก งานของบริ ษั ท มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการน าเที่ ย วใ นภาคเหนื อ ของไทยมี ทั ก ษะการท างาน มี
ประสบการณ์หลายปี พนักงานของบริษัทได้นาเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วจึงสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านได้ดี 2) ด้านความพร้อมทางด้านศักยภาพด้านภาษาของบริษัท อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54)
โดยจุดแข็งพนักงานของบริษัทสามารถสื่อสารภาษาที่ 3 ได้ การใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พร้อมทั้งยังพัฒนาภาษาจีนได้อีก
ในส่วนของระดับผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 3) ด้านความพร้อมด้านการแข่งขันของบริษัท อยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.14) จุดแข็งบริษัทมีโปรแกรมทัวร์เสนอขายเป็นจานวนมาก รวมถึง บริษัทมีพันธมิตรที่มีอยู่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ บริษัทบริหารงานเองจึงไม่ซับซ้อนและสามารถแก้ปัญหาได้เองอย่างรวดเร็ว จากผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว มีแนวทางแก้ไขปัญหาในการเตรียมความพร้อมจากการปรับตัวและความ
ร่วมมือ 1) ทางด้านการตลาด ควรมี การส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน และให้ทางรัฐเข้ามาควบคุม
เกี่ยวกับราคาและคุณภาพทางด้านการบริการและเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น 2) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัด ควรอนุรักษ์วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ของเชียงใหม่ ไว้ให้ได้มาก
ที่สุด และมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ให้บริการเป็นระดับสากล และควรมีแพ็คเก็จ
สาหรับกลุ่ม Niche ให้มากขึ้น 3) ด้านการลงทุน ควรมีงบประมาณในการส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นมาตรฐาน และ
สถาบันการเงินหรือรัฐ ควรมีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการให้มสี ภาพคล่องขึ้น โดยการหาแหล่งเงินทุนจากภาครัฐมา
สนับสนุน 4) ด้านการประชาสัมพันธ์ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม AEC ให้มากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์สู่ระดับ
สากล โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและตัวสื่อโฆษณาที่มีทั้งภาษาอังกฤษและจีน มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านตัวแทนจากสมาคมที่มีอยู่ 5) การสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน มีการสอบและตรวจสอบ
มาตรฐานบริษัทนาเที่ยวและการวัดมาตรฐานมัคคุเทศก์ที่สาคัญต้องมองมาตรฐานสากลโลก เป็นหลัก
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง มุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยาต่อการให้บริการลูกค้าตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ระดับการเตรียมความพร้อมตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 ของธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวมมีระดับการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่โมเดลประเทศไทย
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4.0 กาลังเดินหน้าเพื่อก้าวเข้าสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พัก
ควรมีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 4.0
เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ในการแข่งขันกับนานาประเทศในอาเซียน โดยจะต้องมีการสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อม ส่งเสริมและกระตุน้ การเตรียมความพร้อมจากหน่วยงานภาครัฐและสื่อต่างๆ คอยสนับสนุน
2. ปัญหาอุปสรรคในการประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พั กในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ใน
ปัจจุบัน ยังคงมีในเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับโมเดลประเทศไทย 4.0 กาลังเดินหน้าเพื่อก้าวเข้าสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโมเดลประเทศไทย 4.0
อยู่ในระดั บปานกลาง
อีกทั้ง มีภาระในด้านการบริห ารจัดการธุรกิจ โรงแรมและที่ พัก อาทิ การพั ฒนาด้า น
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้กับบุคลากร
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในการประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ในปัจจุบันคือ ในส่วนเจ้าหน้า ที่หรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ควรจะมีการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโมเดลประเทศไทย 4.0 แก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รวมถึงมีสว่ นในการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่
พักในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตระหนักถึงความสาคัญของโมเดลประเทศไทย 4.0 มากยิ่งขึ้น และ
เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องควรจะมีการช่วยเหลือในทุกๆด้านให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักใน
เขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาให้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มอื่น ๆ ตามแบบโมเดลประเทศไทย
4.0 ในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนาผลการศึกษามาเปรียบเทียบ
2. ควรทาการศึกษาการเตรียมความพร้อมตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 ของกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม
และที่พักในอาเภออื่น ๆ ด้วย โดยทาการศึกษาจากกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในภูมิภาคต่างกัน เพื่อนาผลการศึกษามา
เปรียบเทียบ
3. ควรทาการศึกษากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อยู่
เสมอ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้มคี วามพร้อมตามแบบโมเดลประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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ด้วยตนเองในครั้งนี้ และร่วมประเมินการตรวจสอบให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ขอบคุณคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้ความรู้ และให้
คาปรึกษาในต่างๆ ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้
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ขอขอบคุณผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในเขตอาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และผู้กรอกแบบ
สอบถามที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีย่ิง ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้กรุณาสละเวลาอันมี
ค่า ตอบแบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วง
สุด ท้ า ยขอกราบขอบพระคุณ บิ ด า มารดา และครอบครั ว ไชยชมภู รวมถึ งญาติพ่ีน้อ ง ทุก คนที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนและเป็นกาลังให้กับผู้ศึกษามาโดยตลอด ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่สนใจทุกท่าน หากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ยังพอมีคุณค่าและประโยชน์บ้าง ผู้ศึกษาขอมอบ
ความดีทั้งหมดให้กับครูบาอาจารย์ทุกท่าน และบิดา มารดาที่อบรมสั่งสอนจนเติบใหญ่มาจนวันนี้
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การบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2
Integration of SQ4R Teaching Method and the Use of Authentic Texts to
Develop Reading Comprehension Ability of Matthayomsuksa 2 Students
พิมพ์ชนก ปิงสุแสน1* และ เบญจพร เทพสีหนู2
Pimchanok Pingsusaen1* and Benjaporn Thepseenu2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง การสอนด้วยการบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนดังกล่าว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 38 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู้วิจัยดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง (One group
pretest – posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง
แบบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่า ที (t-test for dependent samples) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้รับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content analysis)
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลัง
ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับเอกสารจริง สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนดังกล่าวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการได้พัฒนาความรู้ด้าน
คาศัพท์ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนคาศัพท์ที่เพิ่มขึ้นหลังการสอน การมีแรงจูงใจและความมั่นใจในการอ่านที่มากขึ้น และ
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านเอกสารจริงที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในชีวติ ประจาวัน
คาสาคัญ: การบูรณาการ การสอนอ่านแบบ SQ4R การใช้เอกสารจริง การอ่านเพื่อความเข้าใจ
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Abstract
The objectives of this study were 1) to compare Mathayomsuksa 2 students’ reading comprehension
ability before and after being taught by integrating SQ4R-based lesson plans with the use of authentic texts in
English, and 2) to investigate the students’ satisfactions towards such teaching method. The study was carried
out with 38 Matthayomsuksa 2 students at Thoengwithayakom School, Chiang Rai. They were purposively
selected. The study employed a one group pretest – posttest design. The research instruments were four SQ4Rbased lesson plans for reading authentic texts, a 40-item reading comprehension test, a self-designed
questionnaire on students’ satisfactions towards learning to read authentic text through SQ4R-based lessons,
and a focus group interview. For quantitative data analysis, means, standard deviation, and a dependent t-test
were used. The interview data was analyzed by means of content analysis.
The results of the study revealed that the students’ posttest mean scores in reading comprehension
were higher than those of the pretest at the .01 level of statistical significance. Thus, the students’ reading
comprehension ability significantly increased after learning through the SQ4R-based lesson plans integrated with
the use of authentic texts. The findings from the questionnaire indicated that the students’ overall satisfactions
towards the lessons was at a high level. The students had positive attitudes towards the lessons, particularly
the opportunity to improve their vocabulary knowledge which was in line with their increased vocabulary scores
in the posttest, increase their motivation and confidence in reading, as well as applying the gained knowledge to
read authentic texts in English for real-life purposes.
Keywords: Integration, SQ4R Teaching Method, Authentic Texts, Reading Comprehension

บทนา
ในยุคของโลกแห่งข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญในการเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการ
เผยแพร่ขอ้ มูลให้คนทั่วโลกได้รับความรู้ใหม่ๆ รวมถึงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารจากสื่อรูปแบบต่างๆ จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาตนเองของคนไทย
เพือ่ จะได้พัฒนาความรูแ้ ละปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การอ่านจึงเป็นทักษะรับสารที่จาเป็นที่สุด
สาหรับคนไทยในปัจจุบัน เนื่องจากการอ่านเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง จากความสาคัญ
ดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการมีจุดมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนและ
สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, หน้า 2)
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 196) กล่าวว่า การที่จะ
พัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่วางไว้ ผู้สอน
ต้องเข้าใจรูปแบบการอ่านและเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างแท้จริงและนาทักษะ
การอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นักเรียนไทยยังมีปัญหาในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนรู้คาศัพท์น้อย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ และเป็นปัญหา
ทั้งในการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน ปองภพ วิทิพย์รอด (2552) กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักที่
ทาให้นักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษต่าในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) และการ
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ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) รวมถึงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่
เป็นมาตรฐานของนานาชาติ เช่น TOFEL หรือ IELTS (อินทิรา ศรีประสิทธิ์, 2550, ออนไลน์) ส่งผลให้ไม่สามารถไป
แข่งขันกับคนอื่นในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้ และยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานา
ประเทศได้ ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันที่พบในโรงเรียนเทิงวิทยาคม ซึ่งผู้วจิ ัยเองเป็นผู้สอนในโรงเรียนแห่งนี้ จากการศึกษา
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน 3 ปี ย้อนหลังในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยทั้งสามปียังต่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ปัญหาในการอ่านจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน การวิจัยของ เยาวลักษณ์ สมคะแน (2551, หน้า 2) พบว่า
ปัญหาการที่ผู้เรียนขาดทักษะในการอ่านนั้นอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น เทคนิควิธีสอนของครู บทอ่านไม่
น่าสนใจและไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับบทอ่านและบทอ่านมีเนื้อหาไกลตัวผู้ เรียนทาให้ผู้เรียนไม่สนใจ
การอ่าน ด้วยสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าควรจะเลือกวิธีการสอนและเนื้อหาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลาง สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด และความสนใจของผู้เรียนมาจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
เรื่องที่อ่านอย่างแท้จริง และนาทักษะการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549, หน้า 73) ที่กล่าวว่าผู้สอนต้องคานึงถึงความสนใจและความแตกต่างของ
ผู้เรียน ดังนั้นการเลือ กเนื้อหาในบทเรียนนั บเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุ ด เพราะผู้สอนต้องหากรอบเนื้อหาที่คาดว่า
นักเรียนสนใจ เนื้อหาของบทเรียนควรเป็นเรื่องจริง ทันสมัย มีข้อมูลมากพอที่จะให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน เขียนและ
ฟังได้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรเริ่มด้วยการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนโดยเลือกใช้วิธีการสอนอ่า นที่
น่าสนใจ ให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นผู้มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการบูรณาการวิธีการสอน
อ่านแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริงที่เป็นภาษาอังกฤษ มาช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียน
วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1. Survey (S) ขั้นตอนการอ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อหา
จุดสาคัญของเรื่อง 2. Question (Q) ขั้นการตั้งคาถาม 3. Read (R) ขั้นการอ่านอย่างละเอียดเพื่อหาคาตอบของคาถาม
ที่ตั้งไว้ 4. Record (R) ขั้นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ตามความเข้าใจของตนเอง 5. Recite (R) ขั้นการเขียนสรุปใจความ
สาคัญโดยใช้ถ้อยคาของตนเอง และ 6. Reflect (R) ขั้นการวิเคราะห์ วิจารณ์บทอ่านแล้วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน การสอนอ่านแบบ SQ4R นี้ พัฒนามาจากการอ่านแบบ SQ3R (Survey, Question, Read, Recite,
Review) ซึ่งเป็นแนวคิดของ Robinson (1970, อ้างอิงใน ปรารถนา ปวงนิยม, 2556, หน้า 2) ที่กล่าวว่า การสอน
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ช่วยสร้างนิสัยการอ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถจับใจความ
สาคัญอย่างรวดเร็ว เข้าใจเนื้อหาที่มีความยากได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนจดจาเรื่องที่อ่านได้นาน ช่วยใ ห้รู้จักการคาดเดา
คาถามที่จะพบในแบบทดสอบ ในด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้นาเอาเอกสารจริงที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันของนักเรียนมา
เป็นเนื้อหาในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามแนวคิดของแนวคิดของ Nuttall (1996) และ Berardo
(2006) ในการใช้เอกสารจริงมาเป็นบทอ่านเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเพราะภาษาที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษที่ผู้คน
ใช้ในชีวิตจริง ทาให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับรูปแบบภาษาซึ่งต่างจากภาษาในแบบเรียนที่มีการดัดแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเรียนการสอนซึ่งอาจจะไม่เป็นตัวอย่างของภาษาที่ใช้ในบริบทจริง ตัวอย่างของเอกสารจริงที่สามารถนามาสอน
ได้แก่ เอกสารจากอินเทอร์เน็ต สถิติ ตาราง โฆษณาต่างๆ คาแนะนา ฉลากยา เมนูอาหาร โปสเตอร์ แผ่นพับ
บทความจากหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร เป็นต้น ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเอกสารจริงที่
พบเจอในชีวติ ประจาวัน โดยวิเคราะห์เลือกเนื้อหาที่มีความทันสมัย ไม่ยากเกินไปและเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจจะอ่าน
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จะช่วยไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย สามารถอ่านอย่างมีความสุขและมีความมั่นใจในการอ่าน มีทัศนคติทางบวก
และสร้างแรงจูงใจในการอ่าน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผลของการสอนอ่านโดยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ในการพัฒนาความ
เข้าใจในการอ่านของนักเรียน เช่น พรทิพย์ จันทร์สว่าง (2558, หน้า 1) พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนสรุปใจความสูงขึ้นหลังเรียน นอกจากนี้ กานต์ธิดา แก้วกาม (2557, หน้า
1) ยังพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R สูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับการสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก นอกจากนี้ ภูมินทร์ เหลาอานาจ (2556, หน้า 1) รายงานว่าผลสัมฤทธิ์การ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วธิ ีสอนแบบ SQ4R ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้เอกสาร
จริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในบริบทของประเทศไทยโดยนักวิจัยหลายท่าน
เช่น ดลพร พุยศิริ (2556, หน้า 1) พบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
การทดลองใช้เอกสารจริงในการสอนสูงกว่าก่อนการทดลอง และนักเรียนพึงพอใจต่อการใช้เอกสารจริงในการสอน
อ่านภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น สุนันทา ไพรินทร์ (2554, หน้า 4) พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังได้รับการสอนอ่านโดยใช้เอกสารจริ งและแบบประเมินตนเองของนักเรียนพบว่า
นักเรียนมีพัฒนาการอ่านสูงขึ้น เช่นเดียวกับ สุทธิรา ปลั่งแสงมาศ (2549, หน้า 1) ซึ่งพบว่า หลังการใช้เอกสารจริงใน
การสอนอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนผ่านรูปแบบการสอนดังกล่าวในระดับมาก
จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้นาจุดเด่นของวิธีการสอนแบบ SQ4R ที่มีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน
เป็นการสอนอ่านอย่างจุดมุ่งหมาย และส่งเสริมทักษะการคิด มาบูรณาการกับข้อดีของการใช้เอกสารจริงเป็นบทอ่าน
เพื่อ พั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่จ ะช่ว ยแก้ ปัญ หาใหั กั บนั ก เรี ย นที่ มีค วามรู้ ด้ า นค าศั พ ท์ น้อ ย และเพื่อ พั ฒ นา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะย่อยที่สาคัญได้แก่
ด้านการเดาความหมายคาศัพท์ การหารายละเอียดสนับสนุน การหาใจความสาคัญและการตีความจากเรื่องที่อ่าน
ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คาศัพท์ใหม่ในบทอ่าน ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่
อ่านได้อย่างแท้จริง ผู้วิจัยคาดว่าการบูรณาการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ด้านคาศัพท์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการอ่านในระดับที่
สูงขึ้นและการทดสอบวัดระดับความรู้ ทางภาษาอัง กฤษต่างๆ ในอนาคต และนักเรียนสามารถใช้ทักษะการอ่า น
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยการบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยครั้งนีใ้ ห้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิธีการสอนแบบ
SQ4R กับการใช้เอกสารจริง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยผู้วจิ ัยมีบทบาทเป็นผู้สอน ซึ่งมีตัวแปรในการศึกษา ดังนี้
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
สมมติฐานของการวิจัย
1. คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังการเรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน (Fundamental English) สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยมีสมมติฐานทางสถิตดิ ังนี้
H0 : คะแนนจากแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ไม่แตกต่าง
กัน
H1 : คะแนนจากแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียน แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 38 คน ทีเ่ รียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental
English) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเป็นห้องเรียนที่มีการคละความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งในระดับอ่อน ปานกลาง และเก่ง โดยการใช้ผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในภาค
เรียนที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง คิดเป็นนักเรียนระดับอ่อน 7 คน ระดับปานกลาง 11 คน และระดับเก่ง 20 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริงโดย จานวน 4 แผน
แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยการอ่านเอกสารจริง 4 ประเภท คือ การอ่านโปสเตอร์ (Reading
Poster) การอ่านพยากรณ์อากาศ (Reading Weather Forecast) การอ่านฉลากยา (Reading Medicine Labels ) และ
การอ่านพยากรณ์ดวงชะตา (Reading Horoscopes)
2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน
40 ข้อ ซึ่งวัดความสามารถของนักเรียนในการเดาความหมายคาศัพท์จานวน 8 ข้อ การหารายละเอียดสนับสนุน
ใจความสาคัญ 12 ข้อ การจับใจความสาคัญ 16 ข้อ และการตีความ 4 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการวิธีการสอนแบบ
SQ4R กับการใช้เอกสารจริง จานวน 11 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจ
เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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4. แบบการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม จานวน 6 ประเด็น ได้แก่ (1) ความพึงพอใจของนักเรียน
เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริงในภาพรวม (2) ความ
เหมาะสมของเนื้อหากับความสามารถของนักเรียน (3) วิธีการสอนแบบ SQ4R (4) การพัฒนาคาศัพท์ (5) การสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน และ (6) ความสามารถในการนาไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจาวัน
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
1. นาแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ของ
แผนเพื่อขอคาแนะนาแล้วนาไปแก้ไขและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา จากนั้นนา
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญไปหาค่าความสอดคล้องของเนื้อหากับสิ่งที่ต้องการวัด (Index of Item Objective Congruence
หรือ IOC) ผลการวิเคราะห์คา่ ดัชนี IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเที่ยวตรงเชิง
เนื้อหา
2. นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาถาม ความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อขอคาแนะนาเพิ่มเติมและแก้ไข แล้ว
นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบมีความเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นนาไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยสูตร KR-20 โดยมีค่าผลการวิเคราะห์เท่ากับ 0.70 ซึ่งเป็น
แบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นที่เหมาะสมก่อนนาไปใช้กับกลุม่ ตัวอย่างจริง
3. นาแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจ สอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ซึ่งค่าดัชนี IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ระหว่างข้อคาถาม
แต่ละข้อกับจุดประสงค์ในการวัด
4. นาแบบการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อดูความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของงานวิจัย ก่อนนาไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุม่ แบบเจาะจง
2. วิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่างจากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่
ผ่านมา เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน ตามลาดับเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน
3. ดาเนินการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้
แบบทดสอบที่สร้างขึน้ จานวน 40 ข้อ
4. ดาเนินการทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ โดยมีผู้วิจัยเป็นผู้สอนในเวลา
เรียนปกติจานวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
5. เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้วผู้วิจัยทาการทดสอบหลังการทดลอง (Post – test) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน
6. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจหลังการทาแบบทดสอบหลังเรียน
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7. ตรวจแบบทดสอบและรวบรวมข้อมูลจากจากแบบสอบถามความพึงพอใจ และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีทางสถิติ
8. สัมภาษณ์นักเรียนด้านความพึงพอใจ ตามประเด็นคาถาม 6 ข้อ โดยวิธีการสนทนากลุ่ม ด้วยการ
บันทึกเสียงกับตัวแทนนักเรียนที่มผี ลการเรียน เก่ง ปานกลางและอ่อน กลุ่มละ 2 คน รวมเป็น 6 คน และถอด
ข้อความเสียงจากเทปบันทึกเสียงเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านความพึงพอใจเชิงลึกและนาไปประกอบกับผลการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจที่ได้จากแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนถูกนามาคานวณหาค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบค่าที (t-distribution) โดยใช้
สูตร paired samples t-test และผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนถูกนามาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นความคิดเห็นของนักเรียนจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนนักเรียน
กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน จานวน 6 ประเด็น ถูกนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (content analysis)

ผลการศึกษา
1. ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้
H0 : คะแนนจากแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ไม่แตกต่าง
กัน
H1 : คะแนนจากแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียน แตกต่างกัน
ผล
การทดสอบสมมุติฐานดังกล่าวเป็นไปตามตาราง 1
ตาราง 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนและหลังการสอน
คะแนนสอบ
n
S.D.

t

p

ก่อนเรียน
38
26.57
4.24
8.864*
.000
หลังเรียน
38
30.63
4.40
*p<.01
จากตาราง 1 ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า นักเรียนมีคะแนนการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อ ความเข้ า ใจหลัง เรี ย นสูง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ระดั บ .01 ซึ่ง แสดงให้เห็ น ถึ ง การปฏิเสธ
สมมุติฐานทางสถิติ (H0) ดังนัน้ แผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง จึง
พัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนได้ในภาพรวม และเมื่อวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนและหลัง
เรียน จาแนกตามระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ พบว่าคะแนนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจ
หลังเรียนของนักเรียนทุกระดับสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนและหลังการสอนจาแนกตามระดับความสามารถใน
การเรียน ภาษาอังกฤษ
ระดับ
อ่อน
ปานกลาง
เก่ง

คะแนนสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
7
7
11
11
20
20

23.14
28.57
23.72
27.73
28.55
32.95

S.D.
2.79
4.65
2.90
4.45
3.65
3.56

t
-3.845*

p
.009

-3.199*

.010

-5.825*

.000

*p<.01
นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่ละระดับ
ความสามารถ โดยแบ่งตามทักษะการอ่านย่อย ได้แก่ การเดาความหมายคาศัพท์ การหารายละเอียดสนับสนุน การ
หาใจความสาคัญ และการตีความจากเรื่องที่อ่าน พบว่าคะแนนหลังเรียนในทักษะการเดาความหมายคาศัพท์ และ
การหาใจความสาคัญ ของนักเรียนทุกระดับสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ ว่าสามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ เนื่องจากนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องแล้วสามารถเดาความหมายของคาศัพท์เพื่อช่วยจับใจความ
สาคัญของเนื้อเรื่องได้
2. ผู้วิจัยได้แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจจากแบบสอบถามจานวน 11 ประเด็นใน
ตาราง3 โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลของ ประคอง กรรณสูต (2546, หน้า 77) ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์ระดับคุณภาพ คือ
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อแผนการจัดการ
เรียนรู้
ระดับความพึง
คาถามที่
ประเด็น
S.D.
พอใจ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ด้วยเอกสารจริง สามารถ
ช่วยทาให้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจดีข้นึ
การใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R สอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ด้วยเอกสารจริง เป็นวิธีการที่เหมาะสม
ขั้นสารวจ (Survey) ช่วยให้นักเรียนอ่านประเด็นสาคัญคร่าวๆได้
ขั้นตัง้ คาถาม (Question) ช่วยให้นักเรียนฝึกตั้งคาถามจากเรื่องที่
กาหนดให้ได้
ขั้นการอ่านอย่างละเอียด (Read) ช่วยให้นักเรียนอ่านเนื้อหา
อย่างรอบคอบและสามารถตอบคาถามที่กาหนดให้ได้
ขั้นการจดบันทึก (Record) ช่วยให้นักเรียนบันทึกประเด็นสาคัญ
จากการอ่านได้
ขั้นเขียนสรุปใจความ (Recite) ช่วยให้นักเรียนเขียนสรุปประเด็น
สาคัญด้วยภาษาของตนเองได้
ขั้นวิเคราะห์ วิจารณ์ (Reflect) ช่วยให้นักเรียนพูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
การใช้เอกสารจริงช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คาศัพท์จาก
เรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R
การใช้เอกสารจริง ช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนและ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้วธิ ีการสอนแบบ SQ4R
การใช้เอกสารจริงสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ช่วยให้นักเรียนนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
รวม

4.16

0.68

มาก

4.03

0.59

มาก

4.13
4.00

0.74
0.66

มาก
มาก

4.16

0.49

มาก

3.82

0.56

มาก

3.87

0.62

มาก

3.89

0.51

มาก

4.21

0.70

มาก

4.00

0.62

มาก

4.16

0.55

มาก

4.04

0.34

มาก

จากตาราง 3 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการ
ใช้เอกสารจริง อยูใ่ นระดับมากในทุกประเด็น (ค่าเฉลี่ย 4.04) ส่วนประเด็นที่นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คือ การบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริงช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คาศัพท์จากเรื่องที่อ่าน
ได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.21) และประเด็นที่นักเรียนมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ขั้นการจดจา (Record) ช่วย
ให้นักเรียนบันทึกประเด็นสาคัญจากการอ่านได้ (ค่าเฉลี่ย 3.82) อย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจจัดอยู่
ในระดับมากทุกข้อ
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3. ผลจากการสัมภาษณ์โดยวิธีการสนทนากลุ่มกับตัวแทนนักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน สามารถสรุป
ได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวม
นักเรียนทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นคล้อยตามกันว่าการอ่านเอกสารจริงด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R เป็นการ
สอนอ่านที่มีจุดมุง่ หมาย มีขั้นตอนการสอนที่ละเอียด มีใบงานที่หลากหลายและมีคาศัพท์ที่ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการ
สอนอ่านแต่ละขั้นได้ดี มีข้อคาถามที่กระตุ้นให้อยากรู้ คาถามเป็นแนวทางนาเข้าสู่เรื่องที่อ่านและช่วยให้อ่านจับ
ใจความได้อย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่านได้ว่าใจความสาคัญคืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน
เมื่อไหร่ อย่างไร ช่วยให้อ่านเรื่องที่มีความยากได้เข้าใจมากขึ้น สามารถอ่านเนื้อเรื่องซ้าหลายรอบเพื่อช่วยเพิ่มความ
เข้าใจมากยิ่งขึน้ สามารถจดบันทึกประเด็นสาคัญและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ การสรุปเนื้อเรื่องตอนท้าย
ทาให้นักเรียนจดจาเรื่องที่อ่านได้ดี และทาให้มีแรงจูงใจในการอ่าน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อไปนี้
นักเรียนกลุ่มเก่งคนที่ 1 กล่าวว่า “การอ่านแบบ SQ4R ด้วยเอกสารจริง เป็นการสอนอ่านที่มีจุดมุ่งหมาย ทา
ให้มีแรงจูงใจในการอ่าน คาถามเป็นแนวทางเข้าสู่เรื่องที่อ่าน ทาให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน ช่วยให้
อ่านจับใจความได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจขั้นตอนการสอนอ่านแต่ละขั้นได้ดี ” นักเรียนกลุ่มปานกลางคนที่ 1 กล่าวว่า
“ขั้นตอนการสอนอ่านทั้ง 6 ขั้นช่วยให้เข้าใจเรื่องที่อ่าน มีคาถามที่ช่วยบอกว่าเรื่ องที่อ่านคืออะไร การอ่านหลายครั้ง
ช่วยเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจดบันทึกประเด็นสาคัญและพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน” และนักเรียน
กลุ่มอ่อนคนที่ 1 กล่าวว่า “ขั้นตอนการสอนแบบ SQ4R ทาให้พอเข้าใจเรื่องที่จะอ่านว่าเป็นเรื่องอะไร สามารถอ่านเนื้อ
เรื่องได้ซ้าๆ คุณครูคอยทบทวนตอนท้ายและให้แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน เป็นการฝึกแสดงความคิดเห็นที่ดี ”
ในภาพรวมนักเรียนจึงพอใจในการเรียนผ่านวิธีการสอนดังกล่าว
ประเด็นที่ 2 ความเหมาะสมของเนื้อหากับความสามารถของนักเรียน
นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามเห็นตรงกันว่าเนือ้ หาของเอกสารจริงมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน แต่นักเรียนกลุ่มอ่อนมองว่าเนื้อหาในบทอ่านค่อนข้างยากและมีจานวน
ใบความรู้มากเกินไป ทาให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดไม่ทันในชั่วโมงเรียน ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างความคิดเห็นของ
นักเรียนกลุ่มอ่อนคนที่ 1 กล่าวว่า “มีเนื้อหาที่ยากเป็นบางเรื่องและมีใบงานมากเกินไป เช่น การอ่านพยากรณ์ดวง
ชะตา ทาไม่ทันในชั่วโมง แต่มคี าศัพท์ที่ช่วยทาให้การอ่านเนื้อหาง่ายขึ้น”
ประเด็นที่ 3 วิธีการสอนแบบ SQ4R
นักเรียนทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันว่าทุกขั้นตอนของการสอนอ่านแบบ SQ4R มีความสาคัญเท่ากันใน
การพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน แต่นักเรียนกลุ่มอ่อนมีความเห็นเพิ่มเติมว่าขั้นการตอบคาถามนั้นค่อนข้างยาก แต่
การที่ผู้สอนฝึกให้อ่านทวนซ้าหลายๆ ครั้งทาให้สามารถหาคาตอบได้ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อไปนี้
นักเรียนกลุ่มเก่งคนที่ 1 กล่าวว่า “ทุกขั้นตอนของการสอนอ่านแบบ SQ4R มีความสาคัญแต่ขั้นที่ช่วยทาให้
การอ่านเข้าใจมากขึ้นคือขั้นการอ่าน เพราะเป็นการอ่านอย่างละเอียดเพื่อจับใจความสาคัญและประเด็นสาคัญจาก
เรื่องที่อ่านและหาคาตอบให้กับคาถามที่ตั้งไว้ทาให้เรารูว้ า่ เรื่องที่อ่านนั้นคือเรื่องอะไร” นักเรียนกลุ่มปานกลางคนที่ 1
กล่าวว่า “ทุกขั้นตอนช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องที่จะอ่านได้ดี ขั้นการสอนอ่านอย่างละเอียดช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่อง
มากที่สุดเวลาที่อ่านแล้วไม่เข้าใจเราสามารถอ่านซ้าได้หลายๆรอบและจดบันทึกสิ่งที่สาคัญจากเรื่องที่อ่าน ทาให้
เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ด”ี
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นักเรียนกลุ่มอ่อนคนที่ 1 กล่าวว่า “การสอนอ่านแบบ SQ4R มี 6 ขั้นตอนและมีใบงานที่หลากหลายตามขั้นตอนที่สอน
ทาให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ ขั้นการตอบคาถามค่อนข้างยาก การอ่านทวนซ้าหลายๆครัง้ ทาให้การอ่านเข้าใจดีข้นึ ”
ประเด็นที่ 4 ด้านการพัฒนาคาศัพท์
นักเรียนทุกกลุ่มคิดว่าการใช้เอกสารจริงด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนา
คาศัพท์ ทาให้ได้เรียนรู้คาศัพท์ที่ยากและหลากหลายซึ่งนักเรียนไม่เคยเจอมาก่อน การได้ฝึกการอ่านออกเสีย ง
คาศัพท์หลายๆ ครั้งทาให้จดจาการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องและความหมายคาศัพท์ได้เร็วและจาได้คงทนขึ้น ซึ่งช่วย
เพิ่มความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรื่องได้ดีมากและสามารถนาคาศัพท์ไปอ่านเอกสารจริงในชีวิตประจาวันได้ ดังจะเห็น
ได้จากตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียนต่อไปนี้
นักเรียนกลุ่มเก่งคนที่ 1 กล่าวว่า “วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ด้วยเอกสารจริงด้วย เป็นประโยชน์อย่างมาก
โดยเฉพาะขั้นการอ่าน มีใบความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ในบทอ่านที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการอ่านได้ดีมากได้เรียนรู้
คาศัพท์ที่หลากหลายและอ่านคาศัพท์ได้อย่างถูกต้องเพราะได้อ่านคาศัพท์ที่ซ้าๆหลายรอบ อ่านอย่างละเอียดทาให้
สามารถจดจาคาศัพท์ได้เร็ว” นักเรียนกลุ่มปานกลางคนที่ 1 กล่าวว่า “มีคาศัพท์ในเนื้อเรื่องที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจใน
การอ่านได้ดีมาก และสามารถอ่านซ้าๆหลายๆครั้งจนสามารถจดจาคาศัพท์ได้ดี” และนักเรียนกลุ่มอ่อนคนที่ 1 กล่าว
ว่า “มีคาศัพท์ในแต่ละเรื่องให้อ่านและได้ฝึกอ่านหลายครั้งทาให้เราอ่านเนื้อเรื่องได้เข้าใจและจาคาศัพท์ได้”
ประเด็นที่ 5 ด้านการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
นั ก เรี ย นทั้ ง 3 กลุ่ ม มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ว่า การเลือ กเอกสารจริ ง มาสอนอ่า นนั บว่า เป็ น ประโยชน์ใ น
ชีวติ ประจาวัน ช่วยให้การอ่านภาษาอังกฤษน่าสนใจเป็นอย่างมาก การได้อ่านเรื่องที่นักเรียนสนใจช่วยกระตุ้นให้เกิด
ความความกระตือรือร้น และอยากรูข้ ้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กาลังจะอ่าน ช่วยให้อยากเรียนรู้คาศัพท์ สานวน และเนื้อหา
ในบทอ่าน ทาให้การอ่านภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าสนใจ สนุก ง่ายขึ้น และรู้สึกรักการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น ดัง
จะเห็นได้จากตัวอย่างความคิดเห็นของนักเรียนต่อไปนี้
นักเรียนกลุ่มเก่งคนที่ 1 กล่าวว่า “เป็นประโยชน์จริงในชีวิตประจาวัน การเลือกอ่านจากเรื่องที่เราสนใจช่วย
เพิ่มความสนใจในการอ่านมาก มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่กาลังจะอ่าน ทาให้การอ่านเป็นเรื่องที่น่าสนใจและรู้สึก
รักการอ่านภาษาอังกฤษ” นักเรียนกลุ่มปานกลางคนที่ 2 กล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นและมีความสนใจอยากอ่านเอกสาร
จริง เพราะในชีวิตประจาวันเราได้พบเจออยู่เสมอทาให้คดิ ว่าเวลาเราเจอสื่อจริงเราสามารถอ่านได้เข้าใจได้ดีมากกว่า
เดิม” และนักเรียนกลุ่มอ่อนคนที่ 2 กล่าวว่า “เอกสารจริงมีประโยชน์ต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ช่วยสร้างความสนใจ
เวลาเราเริ่มอ่าน ทาให้การอ่านน่าสนุกและรูส้ ึกว่าภาษาอังกฤษง่ายขึน้ ”
ประเด็นที่ 6 ด้านความสามารถในการนาไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจาวัน
นักเรียนทั้ง 3 กลุ่มเห็นถึงข้อดีของการสอนอ่านเอกสารจริงมีว่าความน่าสนใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในการอ่านในชีวิตประจาวันเพราะมีคาศัพท์ สานวนต่ างๆที่ปรากฏบนเอกสารจริง เวลาอ่านเนื้อเรื่องแล้วมีความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทาให้การอ่านเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เช่น สามารถเข้าใจฉลากยาที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น และเทคนิค
การอ่านแบบ SQ4R สามารถนาไปปรับใช้ในการอ่านในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากตัวอย่ างความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อไปนี้
นักเรียนกลุ่มเก่งคนที่ 1 กล่าวว่า “สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพราะได้เห็นคาศัพท์ สานวนต่างๆที่
ปรากฏบนเอกสารจริง ได้อ่านแล้วมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น แต่ละขั้นตอนสามารถช่วยให้เราเข้าใจได้ดี และสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี” นักเรียนกลุ่มปานกลางคนที่ 2 กล่าวว่า “สื่อจริงน่าสนใจมากเพราะเป็นสิ่งที่
เราต้องเจอในชีวติ ประจาวัน การสอนสื่อจริงทาให้เราอ่านข้อความภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่งและเข้าใจมากระดับหนึ่ง
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เนื่องจากเรารู้คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน” และนักเรียนกลุ่มอ่อนคนที่ 2 กล่าวว่า “คิดว่าสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวันเนื่องจากเราพบเจอบ่อยๆ เช่นฉลากยา เมื่อก่อนอ่านคาศัพท์ไม่ออก แปลไม่ได้ แต่
ตอนนีส้ ามารถอ่านได้และแปลออกพอเข้าใจ”
ในภาพรวมนั กเรี ยนทั้ ง 3 กลุ่ มมีค วามคิดเห็นในเชิงบวกกับเกี่ย วการสอนด้ว ยวิธีดังกล่าว ยกเว้น มีบาง
ประเด็นที่นักเรียนกลุ่มอ่อนคิดว่ายากเกินไป เช่น เนือ้ หาการอ่านพยากรณ์ดวงชะตา ดังนัน้ ผลการสัมภาษณ์ก็แสดงให้
เห็นว่านักเรียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่สอดคล้องกับผลจากแบบสอบถาม

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
ดังกล่าวมีประเด็นสาคัญที่น่าสนใจและนามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. การใช้เอกสารจริงประกอบกับวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มมากขึน้ ทัง้ นี้เนื่องมาจากเป็นการผสมผสานข้อดีของการใช้เอกสารจริงและการสอน
แบบ SQ4R เข้าด้วยกันในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีขนั้ ตอนที่ชัดเจน ทาให้
นักเรียนเห็นทิศทางและเป้าหมายในการอ่านแต่ละขัน้ ถึงแม้นักเรียนจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนผ่านการสอน
แบบดังกล่าวมาก่อน แต่การที่ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในคาบเรียนแรกเพื่อแนะนาให้นักเรียนรู้จักกับขั้นตอนการสอนแบบ
SQ4R และชี้แนะให้เห็นถึงประโยชน์ของการอ่านเอกสารจริงที่นักเรียนสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจาวัน ทาให้
นักเรียนสามารถสร้างความคุ้นเคยกับการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้ในคาบเรียนต่อไป
ในแต่ละแผนการสอน มีการกระตุน้ ความสนใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนสารวจ (Survey-S) บทอ่าน อย่าง
คร่าวๆ แล้วตอบคาถามที่กาหนดให้เพื่อที่จะใช้เชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อเรื่องที่จะอ่าน มีการทบทวนการใช้ประโยคคาถาม
5W 1H Question ได้แก่ Who (ใคร) What (ทาอะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไหร่) Why (ทาไม) How (อย่างไร) เพื่อ
กระตุน้ ความอยากรู้ขอ้ มูลในเรื่องที่จะอ่าน และเพื่อทาให้เข้าใจเรื่องที่จะอ่านได้เร็วขึน้ ทาให้นักเรียนมองเห็นประเด็น
สาคัญและจุดมุง่ หมายของการอ่าน หลังจากนัน้ ให้นักเรียนอ่านบทอ่านอย่างละเอียด (Read-R1) เพื่อหาคาตอบให้กับ
คาถามที่ตั้งไว้ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน นักเรียนสามารถกลับไปอ่านเนื้อเรื่องซ้าได้อีกหลายครั้งจนกว่าจะพบ
คาตอบที่ถูกต้อง หลังจากการอ่านนักเรียนได้ทาการจดบันทึก (Record-R2) รายละเอียดต่างๆ และประเด็นสาคัญ ที่
ได้จากการอ่าน และมีการทาแบบฝึกหัดที่กาหนดให้แล้วเฉลยคาตอบร่วมกันเพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง จากนั้น
มีการสรุปใจความสาคัญ(Recite-R3) โดยเขียนสรุปใจความสาคัญตามความเข้าใจจากเรื่องที่อ่านโดยใช้ภาษาของ
ตนเอง โดยมีผู้สอนช่วยชี้แนะคาตอบที่ถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมจากข้อที่นักเรียนตอบผิด หลังจากนั้นนักเรียนมี
โอกาสเขียนและพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยที่ผู้สอนคอยชี้แนะและให้ผล
สะท้อนกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นดังกล่าว ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปอ่านเนื้อเรื่องซ้าๆได้ (Reflect-R4)
เป็นการสรุปความรู้ที่ได้เรียนไปและช่วยสร้างความเข้าใจในบทอ่านให้กับนักเรียน
ด้วยวิธีการสอนทั้ง 6 ขั้นตอนนี้ ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีและสามารถทาคะแนนการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wander and Cooperman (1996, p. 46) ที่นาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษแบบ SQ4R ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และพบว่าความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง การจัดการเรียนการสอนแบบ SQ4R เป็น
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การจัดการเรียนการสอนที่เป็นขั้ นตอนอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการสารวจ เป็นการให้นักเรียนได้กวาดสายตาหา
คาตอบ เพื่อสารวจเนื้อหาอย่างกว้างๆ ตั้งแต่ช่ือเรื่อง ย่อหน้า เนื้อหาต่างๆ รวมถึงบทสรุปของบทอ่าน ขั้นตอนนี้เป็น
การกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน นอกจากนี้นักเรียนยั งได้ฝึกคิดการตั้งคาถาม เพื่อหาประเด็น
คาถามที่เหมาะสม และในขณะที่คิดคาถามนั้น นักเรียนก็ต้องพยายามหาคาตอบให้ได้ด้วย เป็นการทาให้นักเรียน
เข้าใจในเรื่องที่อ่านมากยิ่งขึ้น และจากการอ่านซ้าๆ ในขั้นของการอ่านอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและจดจา
เรื่องราวนัน้ ๆ ได้ เมื่อนักเรียนอ่านจบแล้ว จากนั้นนักเรียนได้จดบันทึกประเด็นสาคัญ โดยที่ผู้สอนได้ทาแบบบันทึกไว้
เพื่อให้นักเรียนได้บันทึกข้อมูลต่างๆ ตามความเข้าใจของตนเอง อีกทัง้ ยังให้มกี ารจดจาเรื่องจากการเขียนสรุปใจความ
สาคัญ โดยพยายามให้ใช้ถ้อยคาของตนเองให้มากที่สุด รวมทั้งการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากประเด็นการอ่าน
ซึ่งเป็นการใช้ความเข้าใจของนักเรียนอย่างแท้จริง
ประการที่สอง Wander and Cooperman ได้ใช้กลวิธีจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน โดยขั้น
คาถามและขั้นการอ่านจะมีการรวมกันเป็นกลุ่ม โดยจัดนักเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อนไว้ด้วยกัน เพื่อที่นักเรียนเก่ง
จะได้ช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อน ในระหว่างอ่านนักเรียนจะได้ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ทาให้ทุกคนได้ร่วมทากิจกรรมกลุ่มมากขึ้น ทุกคนในกลุ่มได้ช่วยกันทางาน เป็นการพัฒนานักเรียนที่อ่อนให้เ กิดการ
เรียนรู้ และทุกคนได้รับข้อมูลจากบทอ่านเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างกลุ่มอีก
ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน จึงทาให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านมากขึ้น ซึ่งการจัด
กิจกรรมดังกล่ าวสอดคล้องกั บการวิจัยครั้ง นี้ นอกจากผู้ วิจัยได้จัดให้นั กเรียนทางานเดี่ยวแล้ว ยัง เปิดโอกาสให้
นักเรียนทางานเป็นกลุ่มๆ ละ 6-7 คน โดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนที่ความสามารถในการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน ในการอ่านแต่ละขัน้ นักเรียนได้มโี อกาสช่วยเหลือกันตั้งคาถามและหาคาตอบ มีการใช้เอกสารจริงที่หลากหลาย
และมีเนื้อหายากง่ายสลับกันไป เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนทุกระดับความสามารถเกิดความสนใจในการอ่าน นักเรียนที่
เก่งสามารถช่วยอธิบายเนื้อหาที่ยากให้นักเรียนที่อ่อนได้ เช่นเดียวกับที่ สุทธิรา ปลั่งแสงมาศ (2549, หน้า 44) กล่าว
ว่า “บทอ่านจากเอกสารจริงที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการอ่านที่มีเป้าหมายชัดเจน
และการจัดกิจกรรมการอ่านในรูปแบบที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่และกิจกรรมกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนมี
พัฒนาการการอ่านสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01” การวิจัยครั้งนี้ยังให้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กานต์ธิดา แก้วกาม (2557) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
วิธีสอนแบบ SQ4R ในระดับมาก
นอกจากนี้การวิเคราะห์คะแนนหลังการทดลองทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อดูพัฒนาการด้านความสามารถในการอ่าน
พบว่านักเรียนทุกกลุ่มมีพัฒนาการด้านคะแนนด้านการเดาคาศัพท์สูงขึ้นทุกคน ทั้งนี้เนื่องมาจากประสิทธิภาพของ
แผนการสอนที่ผู้วจิ ัยได้สอดแทรกความรูด้ ้านคาศัพท์ให้นักเรียนได้เรียนรู้จนเกิดความคงทนในการจาคาศัพท์ นักเรียน
ได้อ่านทบทวนซ้าหลายๆ ครั้งจนเกิดความเข้าใจในความหมายของคาศัพท์ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
เมื่อนักเรียนได้อ่านข้อความใหม่ที่มีคาศัพท์ที่ได้เคยเรียนมาก็สามารถเชื่อมโยงความรู้เก่ากับบทอ่านใหม่ได้ดี ส่ งผลให้
นักเรียนสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ
2. นอกจากนี้การวิเคราะห์ผลคะแนนแบบสอบความพึงพอใจเกี่ยวกับการบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R
กับการใช้เอกสารจริง พบว่านักเรียนมีความพึงใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ และข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
การใช้เอกสารจริงช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คาศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R ซึ่ง
สอดคล้อง
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กับผลของคะแนนในการทดลองหลังเรียนที่ผู้เรียนทุกกลุ่มมีพัฒนาการด้านคาศัพท์เพิ่มขึ้น และจากการสัมภาษณ์ด้วย
วิธีสนทนากลุ่มจากตัวแทนกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่มๆ ละ 2 คน ในภาพรวมนักเรียนทุกกลุ่มคิดว่าการสอนอ่านเอกสาร
จริงด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาคาศัพท์ ทาให้ได้เรียนรู้คาศัพท์ที่ยากและ
หลากหลายซึ่งนักเรียนไม่เคยเจอมาก่อน การได้ฝึกการอ่านออกเสียงคาศัพท์หลายๆ ครั้งทาให้จดจาการอ่านออก
เสียงที่ถกู ต้องและบอกความหมายคาศัพท์ได้เร็วและจาได้นานขึน้ ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรื่องได้ดีมาก
และสามารถนาค าศัพท์ ไปอ่านเอกสารจริงในชีวิตประจาวัน ได้ จะเห็ นได้ว่าข้อมู ลที่ได้ จากการใช้เครื่องมือ ทั้ง 3
ประเภท ช่วยยืนยันได้ว่าการบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง ช่วยพัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นและเหมาะสมในการนาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนทุกระดับความสามารถ
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา เช่น งานวิจัยของ กานต์ธิดา แก้วกาม (2557) ที่พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ4R ในระดับมาก และ
ยั ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ ท ธิ ร า ปลั่ ง แสงมาศ (2549) ที่ พ บว่ า หลั ง การใช้ เ อกสารจริ ง ในการสอนอ่ า น
ภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารจริงในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สุนันทา ไพรินทร์ (2554) ที่พบว่า นักเรียน
มีพัฒนาการด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังได้รับการสอนอ่านโดยใช้เอกสารจริง นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดลพร พุยศิริ (2556) ที่สรุปว่าความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการทดลองใช้เอกสารจริงในการสอนอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าการก่อนทดลอง และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการสอน
การบูรณาวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริงจึงเป็นรูปแบบการสอนแบบใหม่ที่มีความเหมาะสม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็น
ความสาคัญของการฝึกฝนการอ่านในชั้นเรียน เพื่อนาไปใช้อา่ นเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริง
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรนาวิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R ที่เน้นการอ่านเอกสารจริงไปใช้ในการสอนนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ
หรือในระดับอุดมศึกษาเพราะการอ่านเอกสารจริงเป็นการฝึกการใช้ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
2. ผู้สอนสามารถนาวิธกี ารสอนแบบ SQ4R ไปใช้สอนทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ เนื่องจากแต่ละขั้นตอนจะ
ช่วยพัฒนาทักษะการคิด การตัง้ คาถาม การวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะนาในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้สอนควรมีการคัดเลือกเนื้อหาและประเภทของเอกสารจริงให้มีความเหมาะสมระดับความสามารถ และ
ความสนใจของนักเรียน รวมทั้งระยะเวลาในการสอนแต่ละแผนการสอน
2. ควรขยายระยะเวลาในการทดลองสอนเพิ่มขึ้ นโดยสอนทั้งภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านได้
ยาวนานขึน้ และอ่านเอกสารจริงที่หลากหลายมากขึ้น
3. ควรจัดทาแบบทดสอบวัดความเข้าใจของนักเรียนเมื่อสอนจบแต่ละแผนการสอนเพื่อวัดความก้าวหน้า
ของนักเรียน และควรสอบถามนักเรียนถึงความเข้าใจในขั้นตอนการสอนอ่านแบบSQ4R ทุกชั่วโมงที่จัดการเรียนการ
สอนเพราะนักเรียนจะได้เข้าใจวิธีการสอนอย่างถ่องแท้
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4. ควรมีการทดสอบวัดความรู้ด้านคาศัพท์ของแต่ละแผนการสอนในภาพรวมอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการ
ทดลองสอนเพื่อดูความก้าวหน้าของผู้เรียนด้านการพัฒนาคาศัพท์
5. การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างควรสัมภาษณ์ทีละคนเนื่องจากการสัมภาษณ์รวมกันทั้ง 3 กลุ่ม อาจทาให้ได้
ข้อมูลที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกที่แท้จริงต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนอาจจะตอบคาถามตามเพื่อนคนอื่นๆ
เพราะอาจจะเกิดความไม่มั่นใจในคาตอบของตนเอง
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การพัฒนาแบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะศึกษาปัญหาการเขียนตัวอักษรไทย เพื่อสร้างแบบฝึก
การเขียนตัวอักษรไทย และเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนตัวอักษรไทยของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึกการ
เขียนตัวอักษรไทยและหลังการใช้แบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนบุญเรือง
วิทยา ผู้ศึกษาใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา
จานวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบทดสอบการเขียนตัวอักษรไทย สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนมีปัญหาในการเขียนพยัญชนะ 13 ตัว เรียงลาดับจากพยัญชนะที่มีปัญหามากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
ได้แก่ พ, ป, ต, ฝ, ค, ซ, บ, ว, ช, ฟ, ข, ผ, ด, โดยมีปัญหาในการเขียนหัวพยัญชนะในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง และไม่มี
ความสมดุลทั้งความสูง ความกว้างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.40
2. นักเรียนมีปัญหาในการเขียนสระ 10 ตัว เรียงลาดับจากสระที่มีปัญหามากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้แก่ า, ิ
, ี, ึ, ื, ุ, ู, โ, ใ, ไ โดยมีปัญหาในการเขียนสระ ไม่ถูกต้องตามรูปร่าง ความสมดุล ทั้งความสูงและความกว้าง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.95
3. นักเรียนมีปัญหาในการเขียนวรรณยุกต์ 2 รูป เรียงลาดับจากวรรณยุกต์ท่ีมีปัญหามากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุดได้แก่ วรรณยุกต์โท ( ้ ) วรรณยุกต์เอก ( ่ ) การวางวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเส้นขวาสุดของพยัญชนะมากที่สุด
คิดเป็น ร้อยละ 54.56
4. ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึก เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนตัวอักษรไทย จานวน 3 ชุด แต่ละชุดจะแยกย่อย
ออกเป็น 3 ชุดของแบบฝึก การแจกลูกคา การเขียนเป็นคา และการเขียนเป็นประโยค เวลาที่ใช้ในการฝึกชุดละ 3
ครั้งๆ ละ 30 นาที รวมใช้เวลาในการฝึกทัง้ หมด 9 ครั้ง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที
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5. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนตัวอักษรไทยก่อน และหลังการใช้แบบตัวอักษรไทยสูงขึ้น
ทั้งการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ คิดเป็นร้อยละ 76.36
คาสาคัญ: การพัฒนา การเขียนตัวอักษรไทย แบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทยา

Abstract
The purposes of this independent study were to 1) study writing Thai alphabets problem, 2) create
a writing Thai alphabets Exercises, 3) compare the ability of students to write Thai alphabets. Before using a
practice writing Thai alphabets and after they practice writing Thai alphabets. The study used a population
sample amounted 38 students in Mathayomsuksa 1-3, Bunriengwithaya School. The research instrument used
was writing Thai Alphabets assessment test forms. The data Analysis by percentage.
The finding were as follows
1) the 13 writing Thai Alphabets problems were พ, ป, ต, ฝ, ค, ซ, บ, ว, ช, ฟ, ข, ผ, ด sort by
descending problematic. The percentage effect of 36.40%,
2) 10 writing vowel problems were า, ิ, ี, ึ, ื, ุ, ู, โ, ใ, ไ sort by descending problematic. They were
incorrect in writing principle, were incorrect in characters, balancing and alphabets size. The percentage effect of
63.95%,
3) problem in tone marks were master tone and first tone, moreover placing marks did not match the
right end of alphabet, the most percentage effect was 54.56%,
4) this research have developed writing Thai alphabet exercises to solve writing skill as writing Thai
alphabet 3 sets. Each set will separate into three sets of exercises. Giving them the written spell – word and
write a word and sentence. The time spent in the training set at three times per 30 minutes. Total time to all
practice was nine times. They were 4 hours and 30 minutes,
5. comparison of the writing Thai alphabets ability before and after used Thai alphabet exercises. It
showed that higher in writing vowels and tones as 76.36 %.
Keywords: A Development, Thai Alphabets Writing, Thai Alphabets Exercises.

บทนา
การเขียนตัวอักษรในสถานศึกษา จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบตลอดมา เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
ยิ่งขึ้นโดยมี การปรับปรุงใช้ทั้งในการศึก ษาและในหน่ว ยงานราชการ ปัจจุบันมีทั้งแบบตัวเหลี่ยม มีเส้นตรงเป็ น
ส่วนประกอบและประเภท ตัวกลมหรือตัวมน มีส่วนโค้งเป็นส่วนประกอบ ด้วยเหตุที่การเขียนเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การสื่อสารที่สาคัญมาก และยังมีความสัมพันธ์กับทักษะการฟัง การพูดและการอ่าน ดังนัน้ ผู้เขียนตัวอักษรไทยจึงต้อง
มีความสามารถเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องตามลักษณะอักษรไทย เพื่อให้การสื่อสารประสบผลสาเร็จ วิธีการเขียน
ตัวอักษรจึงต้องลากเส้นตัวอักษรแต่ละตัวให้มขี นาดเล็กใหญ่ และมีหางสั้นยาว ถูกต้องตามลักษณะของตัวอักษรไทย
เช่น ณ มีขนาดเป็นเท่าครึ่งของ ถ หรือหางตัว ฟ ยาวประมาณ ½ ของตัวพยัญชนะ เพราะถ้าเขียนหวัด เล่นหาง จน
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อ่านตัวอักษรไม่ชัดเจน ผู้อ่ืนก็คงไม่เข้าใจ ปัญหาการเขียนลายมือ มักพบเสมอ ดังนั้นการเขียนตัวอักษรหรือลายมือ
นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการเขียน (วรรณี โสมประยูร, 2553, หน้า 146-156)
การปฏิบัติงานสอนที่ โรงเรียนบุญเรืองวิทยา อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้วิจัย
พบว่า นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถการเขียนตัวอักษร (ลายมือ) แตกต่างกันและพบปัญหาในการเขียนหลาย
ประการ เช่น 1) การเขียนตัวอักษรไม่ชัด สัดส่วนของตัวอักษรผิดไปจากลักษณะความนิยมตามแบบตัวอักษรของไทย
เช่น บ เขียนคล้ายคลึงกับตัวอักษร เป็น ข, บ, ป, ช ส่วนตัวอักษรการเขียน คอ ควายไม่มีหัวทาให้ ไม่ทราบว่าเป็น ค
หรือ ด และพยั ญ ชนะอื่นๆเช่น กั น 2) การเขี ยนตั วหนั งสือ เล่ น หาง จนเกิด ตั วอั ก ษรผิ ดรู ปแบบจากมาตรฐานตั ว
อักษรไทย 3) วางตาแหน่งสระผิดตาแหน่ง 4) เขียนผิดลักษณะการเขียนตัวอักษรไทย แบ่งวรรคตอนผิด 5) การเว้น
ช่องไฟ ขนาดตัวอักษร ทาให้อ่านยาก และสื่อความหมายผิดได้ เช่น การเขียนคาว่า บ้าน จาก บอใบไม้ เขียนไม่ชัด
ตาม รูปลักษณะเขียนเป็น ขอ ไข่ จึงอ่านเป็น ข้าน ทาให้ความหมายเปลี่ยนไป และตัวอย่างลักษณะตัว ปอ ปลา ไม่มี
หาง เขียนตัวอักษรแคบเล็ก จากคาว่า ปัก เป็น บัก และจาก สระเป็นพยัญชนะ ตัวอย่างเช่นคาว่า ช่วยเหลือ เป็น ช่าย
เหลือ คือเขียนตัววอ แหวน เป็นสระอา ทาให้การสื่อสารด้วยการเขียนมีความบกพร่องเป็นอย่างมาก
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ถ้าหากนักเรียนไม่ได้รับการแก้ไข ด้านทักษะการเขียน สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์
เครื่องหมายต่าง ๆ จะเป็นปัญหาสะสมมากขึ้น และอาจส่งผลทาให้เกิดทัศนคติ ที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย
รวมถึงวิชาอื่น ๆ ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่ จะพัฒนาแบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุญเรืองวิทยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุญเรืองวิทยา อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะในการเขียนตัวอักษรให้ถูกต้องตามลักษณะหลักภาษาไทย เพื่อให้การสื่อสารประสบผลสาเร็จ ทาให้
นักเรียนมีพัฒนาการในด้านทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. ศึกษาปัญหาการเขียนตัวอักษรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา จังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อสร้า งแบบฝึก การเขี ยนตั วอั กษรไทยของนัก เรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรีย นบุญ เรืองวิทยา
จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนตั วอักษรไทยของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึกการเขียนตัว
อักษรไทยและหลังการใช้แบบฝึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา จังหวัดเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียน
บุญเรืองวิทยา จังหวัดเชียงราย โดยมีขนั้ ตอนและวิธีการดาเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา จังหวัดเชียงราย
ปีการศึกษา 2558 จานวน 38 คน ในการวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบทดสอบการเขียนตัวอักษรไทย ซึ่งใช้ในการทดสอบก่อนการใช้แบบฝึก และหลังการใช้แบบฝึก ได้แก่
พยัญชนะ 44 ตัว สระ 21 ตัว วรรณยุกต์ 4 ตัว ด้านขนาด รูปร่าง การวางสระ และการวางรูปวรรณยุกต์ จานวน 2
ชุด
2.1 แบบทดสอบการเขี ย น ตั ว อั ก ษรไทย พยั ญ ชนะ สระ วรรณยุ ก ต์ การวางสระ และการวางรู ป
วรรณยุกต์ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด และตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จานวน 2 ชุด
2.2 แบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนพยัญชนะ การเขียนสระ การเขียนวรรณยุกต์ การวางสระ
และการวางรูปวรรณยุกต์ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด และตัวบรรจงครึ่งบรรทัด มี การแจกลูกประสมคา การเขียนเป็นคา
การเขียนเป็นประโยค จานวน 6 ชุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ทาหนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยา เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
3.2 ดาเนินการทดสอบปัญหาการเขียนตัวอักษรไทยด้วยแบบทดสอบที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้
3.3 วิเคราะห์และสรุปปัญหาในการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์เพื่อนาไปสร้างแบบฝึกแก้ปัญหา
ในการเขียนตัวอักษรไทย
3.4 ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทยที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยมีการทดสอบทั้งก่อนและ
หลังการฝึกการเขียนตัวอักษรไทย
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) และ การหาค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการศึกษา
สรุปพัฒนาการเขียนตัวอักษร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ปัญหาการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
1.1 ปัญหาการเขียนพยัญชนะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัญหาการเขียนพยัญชนะของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ที่

1
2
3
4
5

พยัญ
ชนะ
ที่เขียน
ผิด

จานวน
นักเรียน
ที่เขียน
ผิด
(คน)

พ
ป
ต
ฝ
ค

33
28
27
27
26

เขียนพยัญชนะไม่ เขียนหัวพยัญชนะ
ถูกต้อง
ในทิศทางที่ไม่
ตามรูปร่าง
ถูกต้อง
ความ
ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
ถี่

8
4
6
9
16

2.45
1.22
1.83
2.75
4.90

6
7
14
7
5

1.83
2.14
4.28
2.14
1.52

เขียนหาง
พยัญชนะ
ไม่ได้ขนาด

มีการเว้นวรรค
ระยะตัวอักษรไม่
เหมาะสม

รวม

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

0
15
0
5
0

0.00
4.58
0.00
1.52
0.00

19
2
7
6
5

5.81
0.61
2.14
1.83
1.52

33
28
27
27
26

10.09
8.56
8.26
8.26
7.95
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ที่

พยัญ
ชนะ
ที่เขียน
ผิด

จานวน
นักเรียน
ที่เขียน
ผิด
(คน)

เขียนพยัญชนะไม่ เขียนหัวพยัญชนะ
ถูกต้อง
ในทิศทางที่ไม่
ตามรูปร่าง
ถูกต้อง
ความ
ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
ถี่

เขียนหาง
พยัญชนะ
ไม่ได้ขนาด
ความถี่

มีการเว้นวรรค
ระยะตัวอักษรไม่
เหมาะสม

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

รวม
ความถี่

ร้อยละ

6
7
8
9
10
11
12
13

ซ
26
3
0.91
15
4.58
3
0.91
3
0.91
26
7.95
บ
26
14 4.28
4
1.22
0
0.00
8
2.44
26
7.95
ว
26
8
2.44
1
0.30
13
3.97
4
1.22
26
7.95
ช
23
7
2.14
13
3.36
1
0.30
1
0.30
23
7.03
ฟ
23
5
1.52
7
2.14
11
3.36
0
0.00
23
7.03
ข
21
2
0.61
19
5.81
0
0.00
3
0.91
21
6.42
ผ
21
4
1.22
9
2.75
0
0.00
8
2.44
21
6.42
ด
20
3
0.91
12
3.66
0
0.00
5
1.52
20
6.12
รวม
89 27.21 119 36.40 48 14.67 71 21.72 327 100.00
จากตาราง 1 สรุปได้ว่าปัญหาการเขียนพยัญชนะของนักเรียนที่พบมากที่สุด คือ การเขียนหัวพยัญชนะใน
ทิศทางที่ไม่ถูกต้อง มีความถี่ 119 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.40 รองลงมาคือ การเขียนพยัญชนะไม่ถูกต้องตามรูปร่างมี
ความถี่ 89 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.21 ส่วนปัญหาที่พบน้อยที่สุดคือการเขียนหางพยัญชนะไม่ได้ขนาดมีความถี่ 48
ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 14.67
1.2 ปัญหาการเขียนสระของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัญหาการเขียนสระของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

สระที่
เขียน
ผิด
ี
า
ใ
ู
โ
ไ
ื
ิ
ุ
ึ
165

จานวน
นักเรียน
ที่เขียนผิด
(คน)
33
29
29
28
27
27
26
24
23
12
63.95

เขียนสระไม่ถูกต้องตาม
รูปร่าง

เขียนสระอยู่ใต้ตัวอักษร
ไม่สมดุล

เขียนสระบนพยัญชนะ
ไม่ได้ขนาดทุกตัว

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

6
29
29
18
27
27
5
11
9
4
24

2.32
11.24
11.24
6.97
10.46
10.46
1.98
4.26
3.48
1.55
9.30

0
0
0
10
0
0
0
0
14
0
69

0.00
0.00
0.00
3.87
0.00
0.00
0.00
0.00
5.42
0.00
26.75

27
0
0
0
0
0
21
13
0
8
258

10.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.13
5.03
0.00
3.10
100.00

33
29
29
28
27
27
26
24
23
12

12.79
11.24
11.24
10.85
10.47
10.47
10.08
9.30
8.91
4.65
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จากตาราง 2 สรุปได้ว่า ปัญหาการเขียนสระของนักเรียน ที่พบมากที่สุด คือ เขียนสระไม่ถูกต้องตามรูปร่าง
และมีความสมดุลทั้งความสูงและความกว้าง มีความถี่ 165 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63.95 รองลงมา คือ เขียนสระบน
พยัญชนะไม่ได้ขนาดทุกตัวมีความถี่ 69 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.74 ส่วนปัญหาที่พบน้อยที่ สุด คือ เขียนสระอยู่ใต้
ตัวอักษรไม่สมดุล มีความถี่ 24 คิดเป็นร้อยละ 9.30
1.3 ปัญหาการเขียนวรรณยุกต์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปัญหาการเขียนวรรณยุกต์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วางวรรณยุกต์ไม่ตรง
เขียนวรรณยุกต์
จานวนนักเรียน
กับเส้นขวาสุดของ
รวม
วรรณยุกต์
ไม่ถูกต้องตามรูปร่าง
ที่เขียนผิด
พยัญชนะ
ที่
(คน)
ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
1
้
31
6
10.90
25
45.46
31
56.36
2
่
24
19
34.54
5
9.10
24
43.64
รวม
25
45.44
30
54.56
55
100.00
จากตาราง 3 สรุปได้ว่า ปัญหาการเขียนวรรณยุกต์ของนักเรียน ที่พบมากที่สุด คือ การวางวรรณยุกต์ไม่ตรง
กับเส้นขวาสุดของพยัญชนะ มีความถี่ 30 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.56 ส่วนปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ เขียนวรรณยุกต์
ไม่ถูกต้องตามรูปร่าง มีความถี่ 25 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 45.44
2. การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
2.1 การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนพยัญชนะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 หลังการ
ทาแบบฝึก ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเขียนพยัญชนะของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 หลังทาแบบฝึก
ปัญหาที่พบ
ปัญหาที่พบ
การพัฒนาการเขียน
พยัญชนะที่
ก่อนทาแบบฝึก
หลังทาแบบฝึก
ที่
เขียนผิด
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
1
พ
33
10.09
15
4.59
18
5.50
2
ป
28
8.56
0
0.00
28
8.56
3
ต
27
8.26
13
3.98
14
4.28
4
ฝ
27
8.26
9
2.75
18
5.50
5
ค
26
7.95
0
0.00
26
7.95
6
ซ
26
7.95
18
5.50
8
2.45
7
บ
26
7.95
0
0.00
26
7.95
8
ว
26
7.95
0
0.00
26
7.95
9
ช
23
7.03
9
2.75
14
4.28
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ปัญหาที่พบ
ปัญหาที่พบ
การพัฒนาการเขียน
ก่อนทาแบบฝึก
หลังทาแบบฝึก
ที่
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
10
ฟ
23
7.03
4
1.22
19
5.81
11
ข
21
6.42
0
0.00
21
6.42
12
ผ
21
6.42
8
2.45
13
3.98
13
ด
20
6.12
0
0.00
20
6.12
รวม
327
100.00
76
23.24
251
77.76
จากตาราง 4 สรุปได้ว่า นักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนพยัญชนะหลังการใช้แบบฝึก คิดเป็นร้อยละ 77.76
ส่วนปัญหาที่ยังคงมีอยู่คอื การเขียนพยัญชนะ พ, ต, ฝ, ซ, ช, ฟ และ ผ คิดเป็นร้อยละ 23.24
พยัญชนะที่
เขียนผิด

2.2 การเปรียบเทียบในการเขียนสระของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 หลังการทาแบบฝึ ก
ปรากฏผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบในการเขียนสระของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 หลังการทาแบบฝึก
ปัญหาที่พบ
ปัญหาที่พบ
การพัฒนาการเขียน
ก่อนทาแบบฝึก
หลังทาแบบฝึก
สระที่เขียน
ที่
ผิด
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
1
ี
33
12.79
0
0.00
33
12.79
2
า
29
11.24
0
0.00
29
11.24
3
ใ
29
11.24
18
51.42
11
4.26
4
ู
28
10.85
0
0.00
28
10.85
5
โ
27
10.47
5
13.15
22
8.58
6
ไ
27
10.47
0
0.00
27
10.47
7
ื
26
10.08
4
10.52
22
8.53
8
ิ
24
9.30
0
0.00
24
9.30
9
ุ
23
8.91
0
0.00
23
8.91
10
ึ
12
4.65
1
2.63
11
4.26
รวม
258
100.00
28
10.85
230
89.15
จากตาราง 5 สรุปได้ว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนสระหลังการใช้แบบฝึกคิดเป็นร้อยละ 89.15 ส่วน
ปัญหาที่ยังคงมีอยู่ คือการเขียนสระ ใ, โ, ื, ึ คิดเป็นร้อยละ 10.85
2.3 การเปรียบเทียบในการเขียนวรรณยุกต์ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 หลังทาแบบฝึก
ปรากฏผลดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบในการเขียนวรรณยุกต์ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 หลังทาแบบ
ฝึก
ปัญหาที่พบ
ปัญหาที่พบ
การพัฒนาการเขียน
ก่อนทาแบบฝึก
หลังทาแบบฝึก
ที่
วรรณยุกต์
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
1
้
31
56.36
9
16.36
15
27.27
2
่
24
43.64
4
7.27
27
49.09
รวม
55
100.00
13
23.63
42
76.36
จากตาราง 6 สรุปได้ว่า นักเรียนมีพัฒนาการเขียนวรรณยุกต์และวางวรรณยุกต์มากที่สุด คือ วรรณยุกต์ ( ่ )
คิดเป็นร้อยละ 49.09 และนักเรียนมีพัฒนาการด้านการเขียนและวางวรรณยุกต์นอ้ ยที่สุด คือ วรรณยุกต์ ( ้ ) คิดเป็น
ร้อยละ 27.27 นักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนวรรณยุกต์หลังการใช้แบบฝึก คิดเป็น ร้อยละ 76.36

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีปัญหาในการเขียนพยัญชนะ 13 ตัว ได้แก่ พ, ป, ต, ฝ, ค, ซ, บ, ว, ช, ฟ, ข, ผ,
ด, นักเรียนมีปัญหาในการเขียนสระ 10 ตัว ได้แก่ า, ิ, ี, ึ , ื, ุ, ู , โ, ใ, ไ และนักเรียนมีปัญหาในการเขียน
วรรณยุกต์ 2 ตัว ได้แก่ วรรณยุกต์โท ( ้) วรรณยุกต์เอก ( ่) ซึ่งปัญหาในการเขียนพยัญชนะที่พบมากที่สุด คือ การ
เขียนหัวพยัญชนะในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีความสมดุลทั้งความสูงและความกว้าง มีความถี่ 119 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 36.40 ปัญหาในการเขียนสระที่พบมากที่สุด คือ เขียนสระไม่ถูกต้องตามรูปร่าง ความสมดุล ความสูงและ
ความกว้าง มีความถี่ 165 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 63.95 ส่วนปัญหาในการเขียนวรรณยุกต์ที่พบมากที่สุด คือการวาง
วรรณยุกต์ไม่ตรงกับเส้นขวาสุดของพยัญชนะ มีความถี่ 30 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 54.56 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึก เพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาการเขียน ตัวอักษรไทย จานวน 3 ชุด 1 ชุด ฝึก 3 ครั้ง ได้แก่ ชุดที่ 1.1 การเขียนแจกลูกประสมคา
ของพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ชุดที่ 1.2 การเขียนแจกลูกประสมคาของพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ชุดที่ 1.3 ทบทวนการเขียนแจกลูกคาของพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ ชุดที่
2.1 การเขียนคาที่มีพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ชุดที่ 2.2 การเขียนคาที่มีพยัญชนะ สระ
และ วรรณยุกต์ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ชุดที่ 2.3 ทบทวนการเขียนคาที่มีพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ ชุดที่ 3.1
การเขียนประโยคที่มีพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ชุดที่ 3.2 การเขียนประโยคที่มีพยัญชนะ
สระ และ วรรณยุกต์ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ชุดที่ 3.3 ทบทวนการเขียนประโยคที่มีพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์
ใช้เวลาฝึกการเขียนตัวอักษรไทย จานวน 9 ครั้งๆละ 30 นาที ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนตัว
อักษรไทย พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนพยัญชนะ คิดเป็นร้อยละ 77.76 พัฒนาการเขียนสระ คิดเป็นร้อย
ละ 89.15 และพัฒนาการเขียนวรรณยุกต์ คิดเป็นร้อยละ 76.36
จากการศึกษาปัญหาการเขียนตัวอักษรไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา
จังหวัดเชียงราย สามารถอภิปรายผลได้ว่า นักเรียนมีปัญหาในการเขียนหัวพยัญชนะในทิศทางที่ไม่ถูกต้องและไม่มี
ความสมดุล ทัง้ ความสูงและความกว้าง มีปัญหาในการเขียนสระ ไม่ถูกต้องตามรูปร่าง ความสมดุล ทั้งความสูงและ
ความกว้าง และมีปัญหาในการเขียนวรรณยุกต์ การวางวรรณยุกต์ไม่ตรงกับพยัญชนะ เขียนวรรณยุกต์ทับหางตัว
พยัญชนะโดยไม่มีตาแหน่งแน่นอน ทาให้คาที่เขียนความหมายของคาผิดไป สอดคล้องกับแนวความคิดของ ศรีวิไล
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พลมณี (2545, หน้า 195-219) กล่าวถึงปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยว่านักเรียนขาดพื้นฐานสาคัญทางการเรียน
ภาษาไทย คือ ตัวอักษรไทย ได้แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ซึ่งเป็นปัญหาในการเขียนสะกดคา ทาให้ความหมาย
ของคาผิดไป การเรียบเรียงข้อความในประโยคไม่ถูกต้อง
การศึกษาเพื่อสร้างแบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทยของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบุญเรือง
วิทยา จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึก เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนตัวอักษรไทย แบบฝึกการเขียนตัว
อักษรไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นการฝึกที่เป็นขั้นตอน เริ่มจากการเขียนตัวอักษรไทย ทั้ง พยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ จากการประสมแจกลูกคามาเป็นคา และประโยคจากง่ายไปหายาก จากตัวเต็มบรรทัด มาเป็นตัวครึ่ง
บรรทัด ซึ่งแต่ละชุดแบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทย มีความแตกต่างกันไป และมีการทบทวนหลังทาแบบฝึกการเขียน
ตัวอักษรไทยทุกครั้ง สอดคล้องกับแนวคิดของ รัชนี ศรีไพรวรรณ (2550, หน้า 30-31) ให้ข้อคิดเกี่ยวกับหลักการ
สร้างแบบฝึกที่ดีไว้ 7 ประการ ดังนี้ 1) ต้องสร้างแบบฝึกให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยา และพัฒนาการของเด็ก
ตามลาดับขั้นการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะนัน้ ต้องอาศัยรูปภาพจูงใจนักเรียน และควรจัดเรียงเนื้อหาตามลาดับจาก
ง่ายไปยากเพื่อให้นักเรียนจะมีกาลังใจทาแบบฝึก 2) มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะฝึกทักษะในด้านใด แล้วจัดเนื้อหาให้
ตรงกับจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ 3) ต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ถ้าสามารถแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อยตามความสามารถแล้วจึงจัดทาแบบฝึกเพื่อส่งเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่ม 4) แบบฝึกที่ดีต้องมีคาชี้แจง
ง่าย สั้น ๆ ที่นักเรียนอ่านเข้าใจแบบฝึกได้ด้วยตนเอง 5) แบบฝึกต้องมีความถูกต้อง ครูต้องพิจารณาให้รอบคอบ
ทดลองทาด้วยตนเองเสียก่อนเพื่อไม่ให้มขี ้อผิดพลาด 6) การให้นักเรียนทาแบบฝึกแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาให้เหมาะกับ
ช่วงความสนใจของนักเรียน 7) แบบฝึกควรมีหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิด การเรียนรู้อย่างกว้างขวางส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ และเมื่อฝึกเรื่องเดียวซ้า ๆ กันหลาย ๆ ครัง้ เด็กไม่เบื่อหน่ายพอใจที่ได้ทาแบบฝึกนัน้ ด้วยความเพลิดเพลิน
การสร้างแบบฝึกที่จะนามาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ จะต้องมีหลักการเขียน
การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนตัวอักษรไทยของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึกการเขียน
ตั ว อั ก ษรไทยและหลั ง การใช้แ บบฝึ ก นั ก เรี ย นชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 1-3 โรงเรี ย นบุ ญ เรือ งวิทยา จั ง หวั ด เชีย งราย
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถหลังการใช้แบบทดสอบการเขียนตัวอักษรไทยสูงกว่าก่อนการใช้
แบบทดสอบการเขียนอักษรแสดงว่าการเขียนโดยใช้แบบฝึก นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมา
จากแบบฝึกที่มีการฝึกเริ่มจากง่ายไปหายาก จึงทาให้ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนตัวอักษรไทยสูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พรทิพย์ สองภักดี (2550, หน้า 54) ได้วิจัยการพัฒนาความสามารถในการเขียนพยัญชนะ ก, ถ, ภ,
ฎ, ฎ, ญ, ณ, ฌ ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในระดับช่วงชั้นที่ 1 โดยใช้แบบฝึกมิ่งขวัญ ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ในการเขียนตัวพยัญชนะ ก, ถ, ภ, ฎ, ฎ, ญ, ณ, ฌ มีความสามารถในการเขียน
พยัญชนะ ก, ถ, ภ, ฎ, ฎ, ญ, ณ, ฌ หลังการใช้แบบฝึก สูงขึ้น ทั้งนี้แบบฝึกที่สร้างขึ้นทุกชุดต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุม่ ตัวอย่างสามารถพัฒนาและแก้ไขได้ตรงจุด
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ที่จะนาแบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทยไปใช้ ควรทาความเข้าใจขั้นตอนการใช้แบบฝึกฯที่สร้างขึน้
2. ผู้สอนควรสนับสนุนและให้แรงเสริมนักเรียนในการทาแบบฝึกตัวอักษรไทย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความสามารถในการเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในระดับชั้นประถมศึกษา
2. ควรศึกษาการพัฒนาแบบฝึกการเขียนตัวอักษรไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา
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การศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของผู้ประกอบการร้านค้าและ
บริการในชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
A Study of English Language Needs of Shop and Service Entrepreneurs Needs
at Kardkong Ta Walking Street, Mueang District, Lampang Province
รัชชประภา วิจติ รโสภา1* และ ผณินทรา ธีรานนท์2
Ratchaprapha Wichitsopha1* and Phanintra Teeranon2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของผู้ประกอบการ
ร้านค้าและบริการในชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและ
บริการในชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 99 ร้าน ได้แก่ผู้ประกอบการ
ร้านค้าและบริการ เฉพาะที่เป็นอาคารร้านค้าถาวร ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของผู้ประกอบการร้านค้า และบริการใน
ชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีกิจกรรมที่เป็นที่ต้องการเรียง
ตามลาดับ ได้แก่ กิจกรรมการแสดงออกโดยการพูดบรรยายสินค้าและบริการ กิจกรรมการมีส่วนร่วม และกิจกรรม
การฝึกโครงสร้างภาษา ส่วนทักษะการสื่อสารด้านวัจนภาษาด้านการฟัง พบว่า มีความต้องการใช้กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการฟังโดยรวมในระดับปานกลาง เช่นกัน เรียงลาดับกิจกรรมที่เป็นที่ต้องการ ได้แก่ กิจกรรมการที่มีการ
แสดงออก กิจกรรมการฟังคาศัพท์ กิจกรรมการดูภาพยนตร์ ตามลาดับ ผลการศึกษาสามารถนาไปจัด กิจกรรมฝึก
ภาษาให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในชุมชนกาดกองต้า เช่น การฝึกภาษาอังกฤษโดยเน้นการอธิบายสภาพ
สินค้าและบริการ โดยเฉพาะการฝึกผ่านทักษะการพูดและฟัง หรือ การแสดงบทบาทสมมุติ แสดงละคร เป็นต้น อัน
จะเป็นการสนับสนุนกิจการการขายสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวในตลาดชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
คาสาคัญ: ความต้องการ ภาษาอังกฤษ กาดกองต้า

Abstract
The purpose of this research was to analyze the English language in verbal communication amongshop
and service entrepreneur’s needs in Kardkong ta walking street, Mueng district, Lampang province. A sample in
this research is shop and service entrepreneur in Kardkong ta walking street, Mueng district, Lampang province.
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A sample of 99 permanent shop and service entrepreneur in Kardkong ta walking street, Mueng district,
Lampang province was collected. The instruments used in this experiment were questionnaire.
The results of this study reveal that shop and service entrepreneur’s needs in Kardkong ta walking
street acquired moderate level of English needs in every part as follows; Show off activity by describe goods and
service, participation in English activity, and practice English structure activity respectively . The English language
in verbal communication including English language learning activities developing in Listening skill acquired
moderate level of English needs in every part too as follows; Participation in show off activity , listening for
vocabularies uses in learning and teaching activity, and watching movies activity respectively. The results of the
study can be used to provide language training to shop and service entrepreneurs in Kardkong Ta Walking Street
such as, practicing English language by emphasis on describing product and service, especially in speaking skill
and listening skill or role play etc. It will also promote goods for tourists in the local market too.
Keywords: Needs, English langauge, Kardkong ta Walking Street

บทนา
การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทยจัดเป็นความจาเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยในปัจจุบันในสภาวะที่
ระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนาประเทศให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับภาวะการค้าการลงทุน การเชื่อมโยงระหว่างประเทศและการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็น
นโยบายที่สาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ,2557) ซึ่งจากผลการจัดอันดับของบริษัทสถาบัน EF Education First (องค์กร
นานาชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องการฝึกอบรมภาษา การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา หลักสูตรการศึกษาเชิงวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม) ในปีพ.ศ. 2555 พบว่าผู้นาด้านการเรียนต่อต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั่ว
โลก ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก 54 ประเทศทั่วโลก (ที่คนในประเทศไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก)
ประจาปี 2012 พบว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 53 ภาษาอังกฤษต่าสุดรองจากลิเบีย โดยผลการจัดอันดับดังกล่าว
ได้มาจากผลการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษในประชาชนวัยผู้ใหญ่จาก 54 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลัก และผลปรากฏว่า 5 อันดับประเทศที่คนมีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด ได้แก่ สวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์
ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ตามลาดับ ขณะที่ 5 อันดับประเทศที่คนมีทักษะภาษาอังกฤษต่าที่สุด ได้แก่ ลิเบีย ไทย
ซาอุดีอาระเบีย ปานามา และโคลอมเบีย (ยงยุทธ แฉล้มวงศ์ ,2015) ได้เผยผลวิจัย“โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” ว่า
ศักยภาพและความพร้อมของไทยอยู่ในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียน ไทยเป็นรองแม้กระทั่ง
อินโดนีเซีย และยังห่างไกลมากกับมาเลเซีย ส่วนประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดคือสิงคโปร์
ภาษาที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับอีกฝ่ายนั้น มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน
ตลอดจนการสื่อสารผ่านถ้อยคาหรือวัจนภาษา (Verbal Communication) ประกอบไปด้วยทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ
คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเฉพาะด้านทักษะการฟัง และทักษะการพูด เนื่องจาก
เป็นการสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในชุมชนกับลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว และการ
สื่อสารผ่านภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคา หรือ อวัจนภาษา (Non-Verbal Communication) ซึ่งงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้
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ศึกษาเฉพาะการติดต่อสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Communication) สัญลักษณ์แสดงออกมาในรูปคาพูด
เครื่องหมายรูปร่ างและเสีย ง ซึ่ งใช้แ ทนความหมายอย่า งใดอย่างหนึ่ง การติด ต่อ สื่อ สารด้ วยรู ปภาพ (Picture
Communication) เช่น ตาราง แผนภูมิ แผนที่ การฉายภาพนิ่ง ภาพยนตร์ หรือมีการใช้ตัวแบบสามมิติ เป็นต้น และ
การติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communication) เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีความซับซ้อน เช่น
โทรศัพท์ โทรทัศน์วงจรปิด คอมพิวเตอร์แฟกซ์ เป็นต้น
จังหวัดลาปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในโครงการ 12 จังหวัด "เมืองต้องห้าม...พลาด"(การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2557) เกิดจากแนวคิดหลัก คือ นาจุดเด่นของจังหวัดต่าง ๆ อีกหลายจังหวัดที่คนไทยยังไม่เคยรับรู้
หรือ ไม่เคยรู้ ว่า มีอ ะไร ที่ น่า สนใจ โดยอาจถู ก มองข้ า ม จั ง หวั ด ล าปางเป็ น เมือ งที่มีศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
หลากหลาย เป็นเมืองต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ นักท่องเที่ยวส่วนมากเมื่อ
นึกถึงลาปางจะคิดถึงรถม้า ถือเป็นภาพวันวานที่ยังมีชีวิต แต่ข้อเท็จจริงลาปางยังมีแหล่งท่องเที่ยวและประเพณี
วัฒนธรรมที่ โดดเด่น เช่น ประเพณีแห่สลุงหลวง งานล่องสะเปาจาวละกอน และลาปางยังเป็นจังหวัดเดียวของ
ภาคเหนือที่มีประเพณีลอยประทีปทางน้าเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที บูชารอยพระพุทธบาทแห่งองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงกาหนดเปิดตัวโครงการเมืองต้องห้ามพลาด ในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.30-20.00 น. ณ ข่วงนคร บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยจัด
กิจกรรม 9 อย่างห้ามพลาด คือ กาดกองต้า วัดปงสนุก อาหารพื้นเมืองเด่น บ้านโบราณ 10 แห่ง ตานานก๋าไก่
เส้นทางจักรยาน นั่งรถม้าชมเมือง เรียนรู้ วิถีชุมชน วิถีช้าง วิถีป่า วิถีธรรมชาติ กิจกรรมการประกวดสะเปาลอยน้า
และประกวดธิดาสะเปาแก้ว สะเปาคา
ชุม ชนกาดกองต้ า เป็ น ชุ ม ชนหนึ่ ง ของจั ง หวั ด ล าปาง ตั้ง อยู่ถ นนตลาดเก่ า หรือ ถนนตลาดจี น ด้ ว ยเป็ น
ศูนย์กลางการค้าขายทางน้าในอดีต เดิมมีช่อื เรียกว่า ตลาดตรอกท่าน้าวัง ในสมัยรัชกาลที่ 5 เจริญรุ่งเรืองมาก เพราะ
มีชาวอังกฤษ พม่า และจีน หลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะชาวจีนจึงทาให้ย่านนี้ถูกเรียกว่า ถนนตลาดจีน ร้านค้าที่ตั้งเรียง
รายอยูส่ องฝั่งสวยแบบคลาสสิกเพราะมีสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างยุโรป จีน ทาให้อาคารไม้และครึ่งตึกครึ่ง
ไม้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น ปัจจุบันกาดกองต้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งจังหวัดลาปาง กาดกองต้าเป็น
ชุมชนที่เกิดขึ้นด้วยสานึกรักบ้านเกิดของคนภายในชุมชน ได้ตกแต่งบูรณะฟื้นฟูให้อาคารเก่าจนกลายเป็นถนนสาย
วัฒนธรรมที่สวยงามมีเอกลักษณ์ ยิ่งเมื่อได้มกี ารปลุกฟื้นชีวติ ชีวาด้วยการจัดถนนคนเดินนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
หนึ่งที่ดงึ ดูดใจชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง (กิตติศักดิ์ เฮงษฎีกุล, 2552: 19, 31, 33) จากการสังเกตผู้ให้บริการในชุมชน
กาดกองต้ามีทั้งผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง จาหน่ายอาหาร ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า ผู้ให้บริการบ้านพักแบบเกสต์เฮ้าส์
โรงแรม อพาร์ทเมนท์หลายแห่ง ไม่สามารถสื่อสารสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ ทาให้
นักท่องเที่ยวหลายคณะรูส้ ึกผิดหวังเพราะไม่ได้รับการบริการที่ถูกต้อง และไม่ได้ขอ้ มูลที่ดเี กี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งนี้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพบว่า แนวคิดที่น่าสนใจ คือ การประเมินความต้องการ
จาเป็น (Needs Assessment) คือกระบวนการสาหรับการระบุและจัดลาดับความแตกต่างระหว่างความสามารถที่
คาดหวังและความสามารถที่เกิดขึ้นจริง (Kaufman และ Valentine, 1999 อ้างถึงใน Ferdousและ Razzak, 2012) โดย
คาถามหลั ก คือ ปั จ จุ บัน เราเป็ น อย่างไร สิ่ ง ที่ เราต้อ งการเป็ น อย่า งไร และ เราจะทาให้ ถึง สิ่ ง ที่ ต้อ งการอย่า งไร
(Erdogen, 2010) ประโยชน์ของแนวคิดนีค้ ือทาให้เราทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรและจะ
- Proceedings -

329

เตรียมการวางแผนสาหรับโปรแกรมหรือโครงการใหม่อย่างไร แนวคิดการประเมินความต้องการจาเป็นจึงเป็นที่นิยม
ในการศึกษาความสามารถของบุคคลและนาไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาความสามารถต่อไปตามที่กล่าวมาข้างต้นถึง
ปัญหาด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการและหลักการของการ
ประเมินความต้องการจาเป็นที่มีความเหมาะสมในการประเมินความสามารถที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนาไปสู่การวางแผน
เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการ
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของผู้ประกอบการ
ร้านค้าและบริการในชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปางดังเหตุผลที่กล่าวข้างต้น ซึ่งข้อมูลจากการศึกษา
ครัง้ นี้จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในพื้นที่ดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของผูป้ ระกอบการร้านค้าและบริการในชุมชนกาด
กองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการ
ของชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง สามารถนาไปจัดกิจกรรมฝึกภาษาให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและ
บริการในชุมชนกาดกองต้า เช่น การฝึกภาษาอังกฤษโดยเน้นการอธิบายสภาพสินค้าและบริการ โดยเฉพาะการฝึก
ผ่านทักษะการพูดและฟัง หรือ การแสดงบทบาทสมมุติ แสดงละคร เป็นต้น อันจะเป็นการสนับสนุน กิจการการขาย
สินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวในตลาดชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่องการศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการใน
ชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปางเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารด้ า นการสื่ อ สารผ่ า นถ้ อ ยค า หรื อ วั จ นภาษา ( Verbal
Communication) ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปางเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจึงมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ประกอบการร้านค้าและบริการ ย่านชุมชนกองต้า อาเภอเมือง
จังหวัดลาปางซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การให้บริการ เช่น หอพัก/อพาร์ทเมนท์ ขายมือถือ/ซ่อมมือถือ/เขียนป้าย
โฆษณา ร้านซ่อมรถ ร้านเสริมสวย/ตัดผมชาย ตัด/เย็บเสื้อผ้า ร้านซักอบรีด ร้านจัดดอกไม้/ตัดขนสุนัข ร้านนวดแผน
ไทย และมีการค้าขายผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ ขายของชา ชายเสื้อผ้า ขายผ้า/นิตติ้ง ขายอาหาร/เครื่องดื่ม
ขายยาแผนปัจจุบัน/ยาแผนโบราณ ขายกระเป๋า/ปลาสวยงาม/อุปกรณ์ก่อสร้าง ขายอุปกรณ์การนวด/สุรา-บุหรี่ เป็น
ต้นรวมจานวน 700 ร้าน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในชุมชนกาด
กองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง กาหนดขนาดโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างใน
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ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ , 2545 : 103) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 99 ร้าน ใช้ตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่
ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการ เฉพาะที่เป็นอาคารร้านค้าถาวร
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งมีขนั้ ตอนดังต่อไปนี้
1. การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
นาแบบสอบถามที่สร้ างเสร็จ เรี ยบร้ อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่ าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษา เรื่อง ความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการสื่อสารผ่านถ้อยคาหรือวัจนภาษา (Verbal Communication) โดยอาศัยดุลย
พินิจของผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเป็นรายข้อว่า แต่ละคาถามมีความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์
กาหนดคะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540 : 117) ดังนี้
+1
เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ มีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการ
0

เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ มีความสอดคล้องตามจุดประสงค์ที่ต้องการนัน้ หรีอไม่

-1

เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ ไม่มคี วามสอดคล้องตามตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

นาผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ในแต่ละข้อนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อคาถาม โดยใช้สูตร IC โดยเลือกข้อคาถามที่มีคา่ ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ ไป มาปรับปรุงแก้ไขนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกับผู้ประกอบการร้านค้าและบริการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่นอกเขตชุมชน
กาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มคี ุณลักษณะเหมือนกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 5 ร้าน
นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้มาตรวจให้คะแนน และทาการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ
2. การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination)
น าแบบสอบถามความต้อ งการใช้ภ าษาอั ง กฤษของผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า และบริ ก ารเกี่ ย วกั บ การใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการสื่อสารผ่านถ้อยคา หรือวัจนภาษา (Verbal Communication) ของผู้ประกอบการ
ร้ า นค้ า และบริ ก ารในชุม ชนกาดกองต้ า อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าปางมาหาค่ า อ านาจจ าแนก โดย การวิเ คราะห์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (สุณี รักษาเกียรติ,2539 : 117) เลือกข้อคาถามที่มีค่า
อานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป สรุปได้ดังนี้ ความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการเกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการสื่อสารผ่านถ้อยคา หรือวัจนภาษา จานวน 30 ข้อ เลือกคาถามเหลือ 23 ข้อ ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
3. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
น าแบบสอบถามความต้อ งการใช้ภ าษาอั ง กฤษของผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า และบริ ก ารเกี่ ย วกั บ การใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการสื่อสารผ่านถ้อยคาของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในชุมชนกาดกองต้า
อาเภอเมือง จัง หวัดลาปางหาค่ าความเชื่อมั่นจากสูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบั ค
(Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2538 : 200) สรุปได้ดังนี้ ความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้า
และบริการเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการสื่อสารผ่านถ้อยคา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นแบบสอบถาม จานวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษา
กลุ่มผู้ให้บริการ เป็นคาถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการ
แบ่งออกเป็น 23 ข้อ เป็นคาถามเกี่ยวกับความต้องการใช้วัจนภาษาเพื่อให้ผู้ตอบได้พิจารณาตามความคิดเห็นที่เป็น
จริงในการให้บริการลูกค้า มีลกั ษณะเป็นข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้ตอบแสดงความ
ต้องการ 3 ระดับ คือ ความต้องการมาก ความต้องการปานกลาง และความต้องการน้อย

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านการสื่อสารผ่านถ้อยคา หรือ วัจ
นภาษา (Verbal Communication) ของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง สรุปผลดังนี้
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ สถานะของผู้ประกอบการ
ประเภทของกิจการ วุฒิการศึกษา และอายุ
เพศ
ชาย
หญิง

จานวน
21
78

ร้อยละ
21.21
78.79

23
76

23.23
76.77

37
14
27
12
9

37.37
14.14
27.28
12.12
9.09

53
41
5

53.54
41.41
5.05

26
73

26.26
73.74

สถานะของผูป้ ระกอบการ
นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
ประเภทของกิจการ
ร้านขายของ
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม
ร้านบริการ/ซ่อม
ร้านเสริมสวย/ตัดผมชาย
อาพาร์ทเม้นท์/เกสต์เฮ้าส์
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อายุ
20-40 ปี
41 ปีขนึ้ ไป

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21และเป็นเพศหญิง
จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 78.79
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ด้านสถานะของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานะเป็นนักศึกษา จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.23 และมี
สถานะประชาชนทั่วไป จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76.77 ตามลาดับ
ด้านประเภทของกิจการร้านขายของมีจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ37.37 ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม จานวน
14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.14 ร้านบริการ/ซ่อม จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.28 ร้านเสริมสวย/ตัดผมชาย
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 และอาพาร์ทเม้นท์/เกสต์เฮ้าส์ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามลาดับ
ด้านวุฒกิ ารศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.54
วุฒปิ ริญญาตรี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.41 และวุฒสิ ูงกว่าปริญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.05
ตามลาดับ
ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 20-40 ปี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26.26 และอายุ 41 ปีขนึ้ ไป
จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 73.74 ตามลาดับ
ตาราง 2 แสดงความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการใน
ชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ด้านทักษะการสื่อสารด้านการพูด
ทักษะการสื่อสารด้านวัจนภาษา ด้านการพูด
ระดับ
ค่าเฉลี่ย( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ความต้องการ
1. กิจกรรมการฝึกโครงสร้างภาษา
2.14
0.85
ปานกลาง
2. กิจกรรมการแสดงออกโดยการการพูดบรรยายสินค้า
และบริการ
3. กิจกรรมการมีสว่ นร่วม
3.1 กิจกรรมการอภิปรายที่มีการชีแ้ นะ
3.2 กิจกรรมการพูดสนทนาโต้ตอบโดยผ่านการบันทึก
เทป
3.3 กิ จ กรรมการสั ง เกต เช่น พฤติก รรมการทั ก ทาย
เจ้าของภาษาจะทักทายกันเมื่อไรและอย่างไร
รวมทั้งหมด

2.64

0.52

มาก

2.90
1.19

0.30
0.39

มาก
น้อย

2.57

0.50

มาก

2.28

0.51

ปานกลาง

จากตาราง 2 พบว่าความต้องการใช้กจิ กรรมพัฒนาทักษะการพูดของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 2.28 ,SD = 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าและ
บริการมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก จานวน 3 ข้อ คือ ข้อ 2 กิจกรรมการแสดงออกโดยการพูดบรรยายสินค้าและ
บริการ ( x = 2.64, SD = 0.52) ข้อ 3.1 กิจกรรมการอภิปรายที่มีการชีแ้ นะ ( x = 2.90, SD = 0.30) และข้อ 3.3
กิจกรรมการสังเกต เช่น พฤติกรรมการทักทายเจ้าของภาษาจะทักทายกันเมื่อไรและอย่างไร ( x = 2.57, SD = 0.50)
รองลงมา ระดับปานกลาง จานวน 2 ข้อ คือ ข้อ 1 กิจกรรมการฝึกโครงสร้างภาษา ( x = 2.14 ,SD = 0.85) และ
กิจกรรมที่อยูร่ ะดับน้อย คือ และข้อ 3.2 กิจกรรมการพูดสนทนาโต้ตอบโดยผ่านการบันทึกเทป ( x = 1.19,SD =
0.39) 9ตามลาดับ
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ตาราง 3 แสดงความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการใน
ชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ด้านทักษะการสื่อสารด้านการฟัง
ทักษะการสื่อสารด้านวัจนภาษา ด้านการฟัง
ระดับ
ค่าเฉลี่ย( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ความต้องการ
1. กิจกรรมการฟังคาศัพท์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
1.1 การถามคาถามและกระตุน้ ให้ผู้เรียนตอบสนองอย่าง
เหมาะสม
1.2 การฟังการบอกแนวทางในการปฏิบัติ
1.3 การอธิบายภาพ
1.4 การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2. กิจกรรมการฟังเพื่อความเข้าใจ
2.1 ฟังเพื่อนคนอื่นถามคาถามสรุปเรื่อง
2.2 เล่าเรื่องต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ
3. กิจกรรมการมีสว่ นร่วมในการแสดงออก
3.1 การสนทนาต่างๆ
4. กิจกรรมการฟังคาบรรยาย
4.1 ฟังคาบรรยายของบุคคลภายนอก
4.2 ฟังบทเรียนจากเทป
4.3 ฟังเพลง
4.4 ฟังปาฐกถา
5. กิจกรรมการดูภาพยนตร์
5.1ดูภาพยนตร์จากสื่อที่จัดขึน้ เพื่อสอนภาษาอังกฤษ
5.2 ดูภาพยนตร์จากโปรแกรมภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์
6. กิจกรรมการให้สัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่อยูใ่ นชุมชน
7.กิจกรรมการเข้าร่วมอื่นๆ
7.1 การเข้าร่วมการบรรยาย
7.2 การเข้าร่วมการประชุมปฏิบัตกิ าร
7.3 การเข้าร่วมชมรมภาษา หรือการประชุมต่างๆที่ใช้
ภาษาอังกฤษ
7.4 การเล่นเกมภาษาอังกฤษ
รวมทั้งหมด

2.54

0.77

มาก

2.78
2.84
2.61

0.42
0.37
0.69

มาก
มาก
มาก

2.57
2.13

0.73
0.68

มาก
ปานกลาง

2.84

0.37

มาก

2.45
1.97
2.46
1.09

0.71
0.88
0.74
0.29

มาก
ปานกลาง
มาก
น้อย

2.82
1.96
1.32

0.48
0.40
0.53

มาก
ปานกลาง
น้อย

1.26
1.90
1.15

0.44
0.50
0.36

น้อย
ปานกลาง
น้อย

2.70
2.20

0.50
0.47

มาก
ปานกลาง

จากตาราง 3 พบว่า ความต้องการใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.20 ,SD = 0.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ประกอบการร้านค้า
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และบริการมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก จานวน 10 ข้อ คือ ข้อ 1.1 การถามคาถามและกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนอง
อย่างเหมาะสม ( x = 2.54 ,SD = 0.77) ข้อ 1.2 การฟังการบอกแนวทางในการปฏิบัติ ( x = 2.78 ,SD = 0.42) ข้อ 1.3
การอธิบายภาพ ( x = 2.84 ,SD = 0.37) ข้อ 1.4 การเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ( x =2.61 ,SD = 0.69) ข้อ 2.1 ฟังเพื่อน
คนอื่นถามคาถามสรุปเรื่อง ( x =2.57 ,SD = 0.73) ข้อ 3.1 การสนทนาต่างๆ ( x =2.84 ,SD = 0.37) ข้อ 4.1 ฟังคา
บรรยายของบุคคลภายนอก ( x =2.45 ,SD = 0.71) ข้อ 4.3 ฟังเพลง ( x =2.46 ,SD = 0.74) ข้อ 5.1 ดูภาพยนตร์จาก
สื่อที่จัดขึ้นเพื่อสอนภาษาอังกฤษ ( x =2.82 ,SD = 0.48) และข้อ 7.4 การเล่นเกมภาษาอังกฤษ ( x =2.70 ,SD =
0.50) รองลงมา ระดับปานกลาง จานวน 4 ข้อ คือ ข้อ 2.2 เล่าเรื่องต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ( x =2.13 ,SD = 0.68)
ข้อ 4.2 ฟังบทเรียนจากเทป ( x =1.97 ,SD = 0.88) ข้อ 5.2 ดูภาพยนตร์จากโปรแกรมภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ ( x
=1.96 ,SD = 0.40) และข้อ 7.2 การเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ ( x =1.90 ,SD = 0.50) และกิจกรรมที่อยู่ระดับ
น้อย จานวน 4 ข้อ คือ ข้อ 4.4 ฟังปาฐกถา ( x =1.09 ,SD = 0.29) ข้อ 6 กิจกรรมการให้สัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่อยู่
ในชุมชน ( x = 1.32 ,SD = 0.53) ข้อ 7.1 การเข้าร่วมการบรรยาย ( x = 1.26 ,SD = 0.44) และ ข้อ 7.3 การเข้าร่วม
ชมรมภาษา หรือการประชุมต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษ ( x = 2.70 ,SD = 0.50) ตามลาดับ

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารด้ า นการสื่ อ สารผ่ า นถ้ อ ยค าของ
ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในชุมชนกาดกองต้า อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏี
เกี่ยวกับค๊อฟแมน (Kaufman : 32, อ้างถึงในไสว เครือรัตนไพบูลย์. 2555 :13) กล่าวถึง ความต้องการว่า หมายถึง
ช่องว่า ง (Gap) ระหว่างผลผลิต ที่เป็น อยู่ในปั จจุบัน กับผลผลิตที่เราต้องการโดยนาช่องว่า งที่ได้รับมาจั ดลาดั บ
ความสาคัญ แล้วเลือกสิ่งที่สาคัญที่สุดเป็นความต้องการที่ต้องกระทาก่อน ซึ่งความต้องการเป็นความรู้สึกส่วนตัว
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความประสงค์ที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความต้องการไม่มีวันสิ้นสุดโดยเริ่มจากระดับต่า
ไประดับสูง สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านถ้อยคาซึ่งได้เรียงลาดับ
ความต้องการ ดังมีประเด็นที่สาคัญควรนามาอภิปราย โดยผู้ศึกษาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการมีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้านวัจนภาษาโดย
ใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดโดยรวมในระดับปานกลาง เรียงลาดับ ได้แก่ กิจกรรมการแสดงออกโดยการพูด
บรรยายสินค้าและบริการอยู่ระดับมาก รองลงมาคือกิจกรรมการมีส่วนร่วมและกิจกรรมการฝึกโครงสร้างภาษาอยู่
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ประกอบการร้านค้าและบริการย่านกาดกองต้าได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ คือ
ภาษาไทยเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่จะใช้คาแสดงการปฏิเสธเพียงคาว่า no และ not รูปแบบประโยคคาถามที่ต้องตอบ
ด้วย Yes/No โดยไม่มีการวางกริยาช่วยไว้หน้าประธาน ไม่ถูกหลักไวยากรณ์ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการจึงเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาทักษะการพูดให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับ นันทิยา แสงสิน
(2543) ได้ ก ล่ า วถึ ง กิ จ กรรมในการพัฒ นาทั ก ษะการพู ด ว่า มีอ งค์ ประกอบ คื อ กิจ กรรมการฝึ ก โครงสร้ า งภาษา
(Linguistically Structured Activities) กิจกรรมการแสดงออก (Performance Activities) และกิจกรรมการสังเกต
(Observation Activities) ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้เรียนฝึกพูดจะต้องถูกต้อง สมจริงและน่าสนใจ อีกทัง้ ยัง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการบรรยายสินค้าและบริการได้
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จากการศึกษาครั้งนีพ้ บด้วยว่า ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการมีความต้องการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารด้านวัจนภาษาด้านการฟังโดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังโดยรวมในระดับปานกลาง เรียงลาดับ ได้แก่ การ
มีส่วนร่วมในการแสดงออก รองลงมาเป็นกิจกรรมการฟังคาศัพท์ กิจกรรมการดูภาพยนตร์และกิจกรรมการฟังคา
บรรยาย และกิจกรรมการเข้าร่วมอื่น ๆ ส่วนกิจกรรมที่พบน้อยที่สุดคือกิจกรรมการให้สัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่อยู่ใน
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสุมิตรา อังวัฒนกุล (2537:160) ได้เสนอกิจกรรมในการสอนทักษะการฟังไว้ ดังนี้ 1. ให้ฟัง
คาสั่งที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การถามคาถาม 2. ให้ฟังเพื่อนคนอื่นถามคาถาม สรุปเรื่อง หรือเล่าเรื่องต่างๆเป็น
ภาษาอังกฤษ 3.ให้ผู้ เรีย นมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติ แสดงละคร หรือการสนทนาต่างๆ 4.ให้เล่นเกม
ภาษาอังกฤษ 5.ให้ฟังคาบรรยายของบุคคลภายนอก หรือฟังบทเรียนจากเทป ฟังเพลงหรือปาฐกถาต่างๆ 6.ให้ดู
ภาพยนตร์ โดยเฉพาะที่ จั ดทาขึ้น เพื่อ การสอนภาษาอั งกฤษ และจากโปรแกรมภาษาอั ง กฤษทางโทรทั ศน์ 7.ให้
สัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่อยูใ่ นชุมชน 8.ให้เข้าร่วมการบรรยาย การประชุมปฏิบัตกิ าร ชมรมภาษาหรือการประชุมต่างๆ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาที่พบว่าผู้ประกอบการร้านค้าและบริการมีความต้องการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในด้านทักษะฟัง-พูดโดยรวมระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากปัญหาที่ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการ
มีความกล้าในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศน้อย และกลัวว่าจะสื่อสารกันไม่เข้าใจ สอดคล้องกับ จิตร์ลดา บุญใจ
เพ็ชร (2535) ที่ศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานเคาน์เตอร์ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข และพบว่า
ปัญหาที่พนักงานประสบมากที่สุดอันดับแรกคือ ปัญหาที่เกิดจากการฟังและการพูด ได้แก่การไม่คุ้นเคยกับสาเนียง
ของผู้รับบริการชาวต่างประเทศ และปัญหาที่เกิดจากพนักงานไม่สามารถพูดสื่อสารโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้
จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในชุม ชนกาดกองต้า อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยรวมในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากความกลัว
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประเด็นของคนไทยทั่วไปในการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการร้านค้า
และบริการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพั ฒนาทักษะการสื่อสาร เนื่องจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ
ชุมชน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าและบริการเองให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับชุมชนอื่น ๆ และ
หากมีการนางานวิจัยนีไ้ ปขยายผลสู่การปฏิบัติ ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการฝึกทักษะการพูดและฟัง หรือ
การแสดงบทบาทสมมุติ แสดงละคร เพื่อขายสินค้าของผู้ประกอบการต่อไป
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การศึกษาเชิงวิเคราะห์คาเกี้ยวบ่าวสาวจังหวัดน่าน : รูปแบบ โครงสร้างทางภาษา
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
An Analytical Study on Wooing Statement in Nan province: Forms,Structure
of Language,Social and Cultural Relationship
ปิยะฉัตร ดีสีใส1* และ สิงห์คา รักป่า2
Piyachut Deeseesai1* and Singkham Rakpa2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาษาและลักษณะคาเกี้ยวบ่าวสาวจังหวัดน่านตามรูปแบบ
วรรณกรรมร้อยกรองล้านนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษาและสังคมที่มีต่อวัฒนธรรมของคนในล้านนา โดย
การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ขอ้ มูลจานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ ใช้เครื่องบันทึกเสียงใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและถอดคาพูดเพื่อนามาวิเคราะห์เชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะภาษา
ของคาเกี้ยวบ่าวสาวจังหวัดน่าน มีรูปแบบเป็นคาค่าวคาเครือ หรือบทร้อยกรองที่มีเสียงสัมผัสระหว่างวรรคแบบร่าย
หรือกลอน และบังคับเสียงวรรณยุกต์เป็นหลัก โครงสร้างของภาษามีการใช้คาในลักษณะการเล่นเสียงหนักเบา
ปรากฏให้เห็นเป็น 3 ลักษณะ คือเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ รูปแบบที่นิยม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ
ได้แก่ รูปแบบที่มีลักษณะเป็นร้อยแก้ว รูปแบบที่ส่งสัมผัสด้วยลีลาร่า ยหรือกลอน รูปแบบของค่าว และรูปแบบที่
ผสมผสานกันระหว่างภาษาพูด กับการส่ งสัมผัส แบบร่า ยหรือกลอน และการจัด จังหวะของเสีย งสูงต่าแบบค่า ว
ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของคาเกี้ยวบ่าวสาว มีลักษณะลาดับขึ้นตอนการสนทนาการแสดงออกใน
เนื้อหาที่สะท้อนถึงสภาพชีวิตของคนน่านที่อยู่ในสังคมเกษตรกรรมที่มีระบบการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองมาแต่อดีต ที่
จะต้องต่อสู้ด้วยความขยันขันแข็ง ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ แต่เดิมอยู่กันอย่างเรียบง่ายในกรอบของประเพณี ที่มีจารีต
และขนบธรรมเนียมท้องถิ่นคอยควบคุม ให้ผู้คนอยูก่ ันอย่างสงบสุข
คาสาคัญ: บ่าว สาว คาเกีย้ ว รูปแบบและโครงสร้างภาษา

Abstract
This purpose of study is to study the language and style of young people’ words (courtship) in Lanna
Literature and to analyze the relationship of language with society and the culture of people. The field work data
(interview) were collected from 5 informants by using a recorder and transcribed them into written form for
analysis. From the study, it was found that patterns of words are in the form of riddle, spoonerism, and candid.
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Popular styles are divided into 4 namely; prose style or plain speech, patterns performed with cast or verse
style, patterns of northern rhyme that touched with prose or poem as well as patterns that mixed between
common speech and prose or poem, and the rhythm of high-low rhyme scheme. The relationship of language,
society and Cultural with wooing , features sequence, dialogueand expression in content that reflects lifestyle in
rural society traditionally} it was simply in the context of traditional customs and local customs.Let peoplr live
peacefully.
Keywords: Baao, Saao, Wooing, Structure forms

บทนา
เมืองน่านในสมัยก่อนมีเรื่องกล่าวขานกันว่าเป็นบ้านเมืองดอย มีเสือชุกชุม สร้างความขยาดหวาดกลัวแก่คน
ต่างถิ่นและชาวบ้านเมืองน่านเอง จนมีคาเล่าขานตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าว่า หากข้าราชการคนใดถูกย้ายมายังเมืองนี้
เท่ากับได้รับการลงโทษขั้นเนรเทศเลยทีเดียว ผู้คนสมัยก่อนมีความรู้สึกว่าเมืองน่านเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลแสนไกลสุด
หล้าฟ้าเขียว และเป็นเมืองสวยงามน่าอยู่ บ้านเมืองสงบสุข มีพืชพันธุ์ และป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมีชีวิตความ
เป็นอยูอ่ ย่างเรียบง่าย มีวัฒนธรรมและประเพณีความเป็นอยูแ่ บบโบราณ (ประสิทธิ์ พงศ์อุดม, 1996, หน้า 3) และจะ
เรียกตนเองว่าเป็นคนเมือง
คนล้านนามักเรียกตนเองว่า คนไท หรือคนไต ซึ่งอาจจะเรียกชื่อนีค้ วบคู่ไปกับชื่ออื่น เช่น คนโยน คนยวน แต่
ชื่อที่รู้จักกันดีและเรียกมาจนถึงปัจจุบันคือ คนเมือง (อรุณรัตน์ วิเชียร, 2524, หน้า37-42)
จิตร ภูมิศักดิ์ อธิบายว่า คาว่า คนเมือง เป็นคาที่ชาวล้านนาคิดว่า คาว่า ไทย(ยวน) ซึ่งเป็นคาเรียกชื่อของ
ตนเองมาตั้งแต่ดงั้ เดิมที่ใช้ร่วมกับคนไทกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ไทเขิน ไทลื่อ ไทโหลง (ไทใหญ่) ฯลฯ เมื่อผ่านการเป็นเมืองขึ้น
ของพม่าและมาตกเป็นเมืองขึ้นของสยามอีก ชาวล้านนารู้สึกว่าคาว่า ไท หรือ ไต นั้นไม่เพราะเสียแล้ว เพราะแม้แต่
ไทยด้วยกันก็ดูถูกกันเอง พม่าก็ดูถูกไท จึงเรียกตนเองว่า คนเมือง คงจะดีกว่าเพราะเป็นการประกาศว่าตนนั้นเป็น
ชาวเมืองไม่ใช่คนป่าคนดอย(จิตร ภูมิศักดิ์, 2533, หน้า 573-574)
เมืองน่านในอดีตเป็นนครรัฐขนาดเล็กริมแม่นาน่
้ าน ในความเป็นเมืองเล็กงดงามด้วยสถาปัตยกรรมทางพุทธ
ศาสนา ยังสะท้อนให้เห็นการผสมผสานทางศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมือง การปกครอง ศาสนา
รวมทั้งวิทยาการด้านต่างๆ กับกรุงสุโขทัย ล้านนา พุกาม และล้านช้าง โดยยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นพื้นถิ่นน่าน
ไว้ได้อย่างสง่างาม ความเป็นน่านยังบ่งบอกลักษณะประเพณีที่สืบทอดมาแบบยาวนานอันได้แก่พิธีสืบชะตา เป็น
ประเพณีโบราณ มักทาในโอกาสต่างๆ เช่นวั นเกิดอายุครบรอบ ฟื้นจากการเจ็บป่วย การสืบชะตาถือเป็นการสร้าง
ขวัญกาลังใจ และเป็นสิริมงคล ขับไล่ส่งิ เลวร้ายให้ผ่านพ้นไปงานนมัสการพระธาตุเบ็งสกัด อาเภอปัว เทศกาลผ่อด
อกชมพูภูคาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา งานประเพณีสงกรานต์และนมัสการสรงน้าพระเจ้าทองทิพย์ จัดขึ้นในวันที่ 13
เมษายน งานประเพณีนมัสการ สรงน้าพระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล อาเภอเมือง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12 -15
เมษายน งานประเพณีหกเป็งไหว้สามหาธาตุแช่แห้ง จัดขึ้นระหว่างขึ้น 11-15 ค่า เดือน 4 เดือน 6 เหนือ ตรงกับวัน
เพ็ญเดือน 4 ภาคกลาง ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม มีการจุดบ้องไฟถวายเป็นพุทธบูชาและงานประเพณี
นมัสการพระธาตุเขาน้อย ในวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ (ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ภาคกลาง ประมาณเดือน พฤษภาคม) มี
งานนมัสการพระธาตุเขาน้อย และมีการจุดบ้องไฟถวายเป็นพุทธบูชางานตานก๋วยสลาก งานแห่คัวตานหรือครัวทาน
ราวกลางเดือนตุลาคม หรือ ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทานสลาก หรือก๋วยสลากเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมา
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ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล สาหรับชาวเหนือถือว่าเป็นประเพณีทาบุญกลางบ้านที่ย่ิงใหญ่และสาคัญเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น งานแข่งเรือประเพณีฉลองงาช้างดาจังหวัดน่าน กลางเดือนตุลาคม หรือต้ นเดือนพฤศจิกายนทุกปี ประเพณี
แข่งเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานจัดในหน้าน้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2479 ได้จัดให้มีการแข่งเรือในงานทอดกฐิน
สามัคคีเทศกาลส้มสีทองและงานกาชาดจังหวัดน่าน
เมืองน่านเป็นหนึ่งที่โดดเด่นในด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัดวาอารามในจังหวั ดน่าน วัดภูมินทร์เป็น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีตานานของงานจิตรกรรมฝาผนังตานานแห่งการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวจากภาพปู่ม่านย่า
ม่าน จิตรกรรมกระซิบรัก ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งด้านองค์ประกอบและอารมณ์เวลาเรา
พูดถึงอนุสรณ์แห่งความรัก เราก็มักจะนึกไปถึงตานานรักคลาสสิคแสนโรแมนติก เรานึกถึงเมืองเวโรนาในอิตาลีเมื่อ
คิดถึงโรมิโอและจูเลียต หรืออีกหลายๆ สถานที่ หลายๆ เมืองที่อยู่ไกลตัวเราออกไป จนเรามองข้ามหรือนึกไม่ถึงว่า
ในเมืองไทยของเรานี่แหละ ที่ ยัง มีอ นุส รณ์ แห่ งต านานรั กอมตะ ให้ เราได้ต ามไปชื่น ชมแบบประทับใจไม่แพ้เมือ ง
นอกจากคากล่าวที่กล่าวถึงในภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน
“คาฮักน้อง กูปี้จักเอาไว้ในน้าก็กลัวหนาว
จักเอาไว้พ้นื อากาศกลางหาว ก็กลัวหมอกเหมยซอนดาวลงมาคะลุม
จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม ก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วลูเ่ อาไป
ก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวชายปี้น้ี จักหือ้ มันไห้อะฮิอะฮี้
ยามปี้นอนสะดุง้ ตื่นเววา…”(สมเจตน์ วิมลเกษม, 2526, หน้า 3)
วรรณกรรมล้านนาเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีความเด่นคือการใช้ภาษาประจาถิ่น (ลมูล จันทร์หอม, 2538,
หน้า 7) วัฒนธรรมของชาวล้านนาที่นิยมการใช้คาพูดที่จะต้องมีศิลปะในการสนทนาระหว่างหนุ่มสาวก็คือ คาเกี้ยว
บ่าวสาวหรือการเกี้ยวพาราสีกันระหว่างหนุ่มสาว มักจะเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในการแอ่วสาว คือ การไปจีบผู้หญิง
ชายหนุม่ หรือบ่าวจะเดินทางไปแอ่วผู้หญิงหรือสาวตัง้ แต่เวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป ไม่ไปช่วงหัวค่า เพราะเกรงว่าจะเหยียบ
ถ้วยน้าพริก คือไปพบช่วงที่ครอบครัวสาวกาลังรับประทานอาหารเย็น (สงวน โชติสุขรัตน์, 2511, หน้า 76) การอยู่
นอกของฝ่ายหญิงคือการที่สาวๆออกมานั่งทางานบ้านเพื่อรอรับแขกหรือรอบ่าวที่จะมาแอ่ว (ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนา
กุล, 2532 ,หน้า 19) บางครั้งสาวๆ อาจจะรวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน 2-3 คน ตาข้าวที่ โรงมอง (โฮงมอง) คือโรงครก
กระเดื่อง โดยมีเพื่อนสาวมาช่วยตา เพราะการตาข้าวต้องใช้คนช่วยอย่างน้อย 2 คน คนหนึ่งตา คนหนึ่งคอยคนข้าวใน
ครก การตาข้าวบางทีอาจจะไม่ตาเป็นจังหวะสม่าเสมอเรียกว่า แดะหางมอง เมื่อบ่าวได้ยินสียง ก็จะเข้ามาพูดคุย และ
มาช่วยตา เรียกว่า แอ่วสาวตาข้าว (ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์)
บ่าวแอ่วสาว อาจจะไปคนเดียวหรือไปกันเป็นกลุ่ม บางคนอาจจะมีเครื่องดนตรีติดตัวไป เช่น พิณเปี๊ยะ ซึง
สะล้อ ในระหว่างเดินทางอาจจะจ๊อย ขับกลอนจีบสาวแบบล้านนาไปในระหว่างเดินทาง เช่น
สาวเหยสาว
อ้ายมาฟูน่ อ้ ง
หวังเป็นคู่ป้อง รอมแพง
ยามเดือนส่องฟ้า ดาวก็ดับแสง
พี่เหลียวคอยแยง เคหาแห่งเจ้า
พี่บ่ฮักไผ เท่านายน้องเหน้าในโขงชมพู
โลกนี้
หรืออีกบทหนึ่งกล่าวว่า
ดึกมาจ้อยร้อย น้าย้อยปลายกลอนบ่าวน้อยเตียวกอง (ถนน)น้องหยังบ่เอิ้น
หรือเมื่อหญิงสาวไม่ตอ้ นรับ ดับไฟรีบเข้าห้องไปนอน บ่าวก็จะขับจ้อยประชดประชันว่า
สาวหลับเจ๊า
กินขี้หมากอง บ่าวเฒ่าเตียวกอง กินจิน้ ไก่ต้ม
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การไปแอ่วสาว ส่วนมากบ่า วจะไปแอ่วสาวต่างหมู่บ้าน ต่างตาบล กล่าวคือ ไม่นิยมแอ่วสาวในหมู่บ้า น
เดียวกัน เพราะรู้นิสัยใจคอ และเห็นหน้ากันทุกวัน ดังนั้นหนุ่มๆ จะผูกมิตร กับหนุ่มหมู่บ้านอื่นๆ เพื่อสืบว่าสาวเรือน
ไหนอยูน่ อก คนไหนสวย คนไหนพูดจาดี รวยหรือจน และก็ให้ขอ้ มูลสาวหมู่บ้านตัวเองเป็นการตอบแทน การแอ่วสาว
ในช่วงแรกๆ อาจไปกัน 2-3 คน ในกลุ่มมักจะมีคนใจกล้า นาทางเข้าไปพูดคุยก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีคารมดี ที่
เรียกว่าแอ่วสาว
การแอ่วสาวในหมู่บ้านที่หา่ งไกล ชายหนุ่มจาเป็นต้องพกอาวุธเพื่อป้องกันตัว เช่น “มีดซุย” หรือ “ดาบ” เพื่อ
ป้องกันตัวระหว่างเดินทาง แต่เมื่อไปถึงบ้านสาวจะต้องนาอาวุธเหล่านั้นซ่อนไว้ข้างล่าง ตามโคนต้นไม้ พุ่มหญ้า ไม่นา
ติดตัวขึน้ บ้านสาว เพราะถือว่าไม่สุภาพ และไม่ให้เกียรติแก่สาว(ศรีเลา เกษพรหม, 2544, หน้า 43)การแอ่วสาวของ
หนุม่ ๆชาวล้านนาไม่ใช่วา่ จะไปกันทุกคืน วันที่ยกเว้นไม่ไปก้คือ “วันตาเฮียง”(เฮียง=เรียง) หมายถึงคืนก่อนวันพระ และ
วันพระก็ไม่นยิ มแอ่วสาวเช่นกัน (ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2532 ,หน้า 25)
แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ การแอ่วสาวของชาวล้านนาได้เปลี่ยนไปอย่างสิน้ เชิงอาจเนื่องจากว่าในโลกยุคปัจจุบัน
เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้หนุม่ สาวจีบกันทางโทรศัพท์ ไม่จาเป็นจะต้องเดินไปเที่ยวยามค่าคืน แต่ส่ิงที่น่า
ตกใจนั้นคือคาเกีย้ วบ่าวสาวของจังหวัดน่านไม่มใี ครสืบทอดหรือได้รับการถ่ายทอดจากผู้ทาอีกไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็อาจ
เลือนหายไป
จากสาเหตุดั งกล่า วทาให้ผู้ วิจัย สนใจที่ จะศึก ษาเชิงวิเคราะห์ค าเกี้ย วบ่ าวสาวจั งหวั ดน่าน : รูปแบบ
โครงสร้างทางภาษา,ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อจะได้รวบรวมเนื้อหา, อนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรม
คาเกีย้ วบ่าวสาวสืบต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาษาและลักษณะคาเกี้ยวบ่าวสาวจังหวัดน่านตามรูปแบบวรรณกรรมร้อยกรองล้านนา
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษากับสังคมและวัฒนธรรมของคนในล้านนา

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และรายงานการวิจัยต่างๆ ในการดาเนินการวิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคาเกีย้ วบ่าวสาว โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ประเภท
1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
1.1.1 คาเกีย้ วบ่าวสาว
1.1.2 ความสัมพันธ์ของภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 คาเกี้ยวบ่าวสาว
1.2.2 ความสัมพันธ์ของภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
2. การรวบรวมข้อมูล
2.1 เอกสารรวบรวมเอกสารขัน้ ปฐมภูมิ ได้แก่ การสัมภาษณ์วทิ ยากรผู้รู้เกี่ยวกับคาเกี้ยวบ่าวสาวที่
มีอายุ 60 ปีขนึ้ ไปในจังหวัดน่านเขตอาเภอเมืองและอาเภอภูเพียง จานวน 5 คน
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2.2 รวบรวมจากเอกสารขัน้ ทุติยภูมิ ได้แก่ บทความวิชาการ ตาราวิชาการ งานวิจัย เอกสาร
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ สิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 รวบรวมเรียบเรียง วิเคราะห์จากเอกสาร และข้อมูลจากการสัมภาษณ์
2.4 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การศึกษาดังนี้
1. ด้านภาษาและลักษณะคาเกี้ยวบ่าวสาวจังหวัดน่านตามรูปแบบวรรณกรรมร้อยกรองล้านนา
1.1 ลักษณะรูปแบบเฉพาะถิ่นของคาเกี้ยวบ่าวสาวล้านนา จะมีรูปแบบเป็น “ค่าว” หมายถึงบทร้อย
กรองที่มีเสียงสัมผัสระหว่างวรรคแบบร่ายหรือกลอนและบังคับเสียงวรรณยุกต์ (สูง -ต่า) เป็นหลัก โดยที่นิยมในบท
สนทนาส่วนใหญ่นั้นมีความยาว 4 วรรค ซึ่งตัดมาจากบาทที่ 2 หรือวรรคที่ 5-8 ของบทค่าวและบางทีก็อาจเป็น 8
วรรค หรือกล่าวยาวๆ ต่อเนื่องเป็นบทหนึ่งๆ ก็ได้ รูปแบบของคาที่ปรากฎมี 3 รูปแบบคือปริศนาคาทาย คาผวน
และตรงไปตรงมา
1.2 ด้านโครงสร้างของภาษามีการใช้คาในลักษณะการเล่นเสียงหนักเบา ปรากฏให้เห็นเป็น 3
ลักษณะ คือเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ การเล่นเสียงสระและพยัญชนะเป็นการเล่นสัมผัสในวรรค
เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์เป็นการเล่นเสียงของคาเดิม แต่ใช้วธิ ีการเพิ่มหรือลดระดับเสียงเพื่อให้เกิดความไพเราะ ด้าน
การเล่นคามี 3 ลักษณะได้แก่ การซ้าคา การซ้อนคา การหลากคา การซ้าคาเพื่อเน้นให้มีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
การซ้อนคาเพื่อให้เห็นความหมายหรือวัตถุประสงค์ของผู้แต่ง และการหลากคาเป็นการใช้ภาษาให้มีความหลากหลาย
ของชาวเหนือเช่นคาว่า “น้อง อีนอ้ ง อีนาย นาถน้อง แม่” เป็นต้น ความรู้แฝงในการพูดจาระหว่างชายหญิงบ่งบอก
ลักษณะการแสดงคาพูดให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้พูดเพื่อโน้มน้าวใจ โดยธรรมดาบุคคล ที่มีคุณลักษณะ 3
ประการ คือ มีความรู้จริง มีคุณธรรม และมีความปรารถนาดี ต่อผู้อ่ืน ย่อมได้รับความเชื่อถือ จากฝ่ายตรงข้าม และ
เห็นว่าสามารถที่จะฝากผีฝากไข้ได้
1.3 โครงสร้างหรือรูปแบบของคาเกี้ยวบ่าวสาวของล้านนาจังหวัดน่าน จาแนกได้ 4 ลักษณะ ได้แก่
1.3.1 รูปแบบที่มีลักษณะเป็นร้อยแก้วหรือคาพูดธรรมดา แต่เป็นถ้อยคาที่มีความหมาย
ลึกซึ้งกินใจ ตัวอย่างเช่น
บ่าวถามสาวว่า :น้องกิ๋นเข้ากับอะหยัง
ถ้าสาวตอบว่า :น้องกิ๋นเข้ากับน้าพริก
(แสดงว่าสาวไม่ชอบ เพราะคาว่า พริก หมายถึง ปิ๊ก แปลว่า กลับ ในภาษาล้านนา)
ถ้าสาวตอบกลับมาว่า :น้องกิ๋นเข้ากับแกงแค
(แสดงว่าสาวชอบ เพราะคาว่า แค แปลว่าแล หมายถึงสาวแลดู ชื่นชอบอยู่นะ)
ถ้าสาวตอบว่า :น้องกิ๋นเข้ากับแก๋งบ่าฟัก
(แสดงว่าสาวมีความรักมาก เพราะว่า ฟัก แปลว่า รัก แสดงว่ามีใจชอบบ่าวที่พูดด้วย)
1.3.2 รูปแบบที่ส่งสัมผัสด้วยลีลาร่ายหรือกลอนมีลักษณะสอดร้อยถ้อยคาแบบเดียวกับ
การส่งสัมผัสของคาประพันธ์ประเภทร่ายหรือกลอนที่คานึงถึงจังหวะของเสียงที่สัมผัสคล้องจองกัน ตัวอย่างเช่น
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ชาย: สลิดสะลักขึ้นต้นตองเตย อ้ายหยังใคร่เกยพี่น้องบ้านนี้ (เมื่อพูดไปแล้วหากสาวยังไม่พูด บ่าวก็จะพูด
ต่ออีกว่า) สลิดสะลักขึน้ ต้นป่าขาม อ้ายคนบ่งามไผบ่ใคร่อู้
หญิง: บ่งามช่างเต๊อะตาน้องตึงหัน ตามที่มันไม้เท้าคนเหล้ม
ชาย: สลิดสะลักบ้านนี้มีหลาย ดอกบ่าคังบ่าคาย บ้านนายมืดตื้อ คันน้องจะเหน็บ พี่จะเก็บมาหื้อ สองมือตือ
บ่แป้
หญิง: สลิดสลักบ้านน้องถมเถ สัพพะโกเกไผเทบ่ลม้
1.3.3 รูปแบบของค่าว เป็นคาประพันธ์ที่มีการส่งสัมผัสแบบร่ายหรือกลอน แต่มีลักษณะ
เด่นที่มีการกาหนดเสียงสูงต่าของวรรณยุกต์ ถือเป็นลักษณะเด่นที่ปรากฏในคาอู้บ่าวอู้สาว ลักษณะคาประพันธ์
ประเภทค่ า วนี้ ยั ง ไม่ ป รากฏหลั ก ฐานชั ด เจนว่ า ค าประพั น ธ์ ป ระเภทค่ า วมี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย ใด แต่ มี ข้ อ สั ง เกตว่ า
วรรณกรรมทีแ่ ต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 4-5 เป็นต้นมา นิยมแต่งเป็นค่าว นอกจากนั้นรูปแบบ
คาประพันธ์ประเภทค่าวยังมีความสัมพันธ์กับรูปแบบของคาเกี้ยวบ่าวสาวอีกด้วย ตัวอย่างเช่น
เริ่มต้นด้วยบทขับ เข็ม เข็มเล่มเดียวคนใดก็มาเคียวหามสอง...... น้องเห้ย...... บทนี้จะไขกาวอน ฟังเตอะนาย
มอนคนงามอี่น้อง
ชายถาม : จะถามน้องฮักก่อยยังคนงาม
จะซอติดตามคนงามไจไจ
อี่นอ้ งสมพรนายมอนน้องไท้
แม่สร้อยดอกไม้เจ้าอยู่บ้านใด
เจ้าอยู่บ้านใกล้ก่อยว่าบ้านไกล จะถามต่อไปสมพรน้องล้า
ตี่มาแสดงกาจ๋าวันนี้
หญิงตอบ : สมพรข้าเจ้าบ่อได้กินแหนง
เจ้าอยู่บ้านหนองแดงแตนห้อง
ตี่ได้มาถามอี่นางนาถน้อง
ลั่นติง้ ลั่นต้องเขตอาเภอเมือง
อยู่จังหวัดน่านนะน้องผ่านมา มาแอ่วมาไจหานะตี่นี่
หยั่งมาใจ๋ดีบ่อมีไหนเต้าแล้ว
1.3.4 รูปแบบที่ผสมผสานกันระหว่างภาษาพูดธรรมดา กับการส่งสัมผัสแบบร่ายหรือ
กลอน และการจัดจังหวะของเสียงสูงต่าแบบค่าว เนื่องจากเป็นบทสนทนาที่ผู้พูดต้องใช้ปฏิภาณในการคิดสรรหา
ถ้อยคาออกมาอย่างฉับพลัน ดังนัน้ คาเกี้ยวสาวจึงมีลักษณะผสมผสานรูปแบบกัน ตัวอย่างเช่น
หนุม่
เสียดายเพิ่นเคิน้ แท้เน้อ เคิน้ ก็เพิ่นตาไหล แสงโคมไฟ
ส่งมาทางอ้าย
หนุม่
เปิ่นฮู้คากันแห้ง
มาเมื่อใกล้แจ้งก็ได้
เปิ่นสั่งกันนอน
เปิ่นสอนกันแต้ม
เปิ่นปลูกผักแคบบนหลังคา เมื่อใดก็ได้
สาว ช้างเข้าสวนห้อมย่าครา
ปลาบอกสร้อยกันยอยขาม
ดอกห้อมก็บาน
ดอกขามก็หล่น
หนุม่
อ้ายกลัวเปิ่นจุไปแลกฮ้า
จุได้จุเอา จุเมาจุฮัก กลัวเปิ่นจักมีเสียก่อน
หนุม่
บ่าวคนใดที่ว่าบ่อเอาสาว ลากไปกลางคอง เอาสากมอง ตีหัวเข้าก่า
2. ความสัมพันธ์ของภาษาและสังคมวัฒนธรรมล้านนา
2.1 ความสั ม พั น ธ์ ข องภาษาและสั ง คมวั ฒ นธรรมล้ า นนา ค าเกี้ ย วหรื อ ค าค่ า วค าเครื อ มี
ความสัมพันธ์ 2 ด้านคือ ให้ความเพลิดเพลิน และการแสวงหาคู่ครอง โดยเฉพาะในยุคสมัยที่สังคมชาวบ้านยังไม่มีสิ่ง
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บันเทิงใจใหม่ๆ อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทาให้ตอ้ งการสนทนากันด้วยภาษา
พิเศษ และชายจะนิยมเที่ยวหาหญิงสาวในยามค่าคืนเพราะเสร็จสิ้นจากภาระกิจของการทางานทัง้ สองฝ่าย
2.1.2 ความเพลิดเพลินพบว่า คาเกี้ยวสาวหรือคาค่าวคาเครือมีท่วงทานองที่ไพเราะอัน
เกิดจากลีลาของผู้แต่งที่มีการถ่ายทอดด้วยภาษาถิ่นล้านนาเข้าใจง่ าย ความงามด้วยโวหารที่มีการเปรียบเทียบอย่าง
ลึกซึ้ง คมคาย และความเพลิดเพลินด้านความประโลมโลก ซึ่งเป็นการระบายอารมณ์สะเทือนใจของผู้แต่ง การชม
ความงาม การถามเรื่องคู่ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ผิดจารีตประเพณี
2.1.2การแสวงหาคู่ หนุ่มๆ ที่ไปเที่ยวหาหญิงสาวในตอนกลางคืน มักจะไปกันเป็นกลุ่มๆ
กลุ่มละ 3-5 คน โดยมีการเล่นดนตรีหรือขับลานาเพื่อความสนุกสนานและเป็นการส่งสัญญาณในการเดินทางไปด้วย
สาวๆชาวบ้านล้านนาจะนั่งทางานบนบ้านรอรับแขก เรียกว่าการอยู่นอก บางแห่งหนุ่มๆสาวๆ มักมาชุมนุมกันนั่ง
ทางานอยู่ลานบ้าน ที่เรียกว่าการอยู่ข่วง งานที่นิยมทากันคือการทอผ้า ปั่นฝ้าย ดีดฝ้าย ตาข้าว เป็นต้น ซึ่งก็จะทาให้
หนุม่ สาวได้พบปะพูดคุยกันได้สะดวกยิ่งขึ้น
การสนทนาด้วย คาเครือนี้มักจะใช้ในโอกาสแรกเริ่มรู้จักกัน เมื่อหนุ่มสาวคุ้นเคยกันหรือหมายปองเป็นคู่รัก
กันแล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องใช้ภาษาร้อยกรองดังกล่าวอีก เพียงแต่อาจจะมีการนามากล่าวสอดแทรกบ้างตามนิสัยของกวี
เช่น ซอ ในปัจจุบันที่มักพบเห็นและได้ยินได้ฟังกันตามงานต่างๆ ที่นิยม เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งกัน งานทาบุญ
ทั่วไป เป็นต้น
2.2 สังคมและวัฒนธรรมของคาเกี้ยวบ่าวสาว มีลักษณะลาดับขึ้นตอนการสนทนาการแสดงออก
ในเนื้อหาที่สะท้อนถึงสภาพชีวิตของคนน่านในสังคมเกษตรกรรมที่มีระบบการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองมาแต่อดีต ที่
จะต้องต่อสู้ด้วยความขยันขันแข็ง ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ในสังคมชนบทนั้น แต่เดิมอยู่กันอย่างเรียบง่ายในกรอบของ
ประเพณีวัฒนธรรม และมีจารีต และขนบธรรมเนียมท้องถิ่นคอยควบคุม ให้ผู้คนอยูก่ ันอย่างสงบสุข
ปัจจุบันคาเกี้ยวบ่าวสาวได้พัฒนาจากการสื่อสารกันด้วยภาษาพูดไปสู่การสื่อสารด้วยการการพิมพ์ การ
เขียน จากกระดาษที่เรียบเรียงเป็นถ้อยคาผ่านสื่อ จากมุขปาฐะสู่นวัตกรรมเทคโนโลยี แต่สิ่งที่หายไปกับกาลเวลาคือ
ภาษาร้อยกรองที่เป็นรูปแบบของ คาค่าวคาเครือ หรือคาหยอกสาว ที่สละสลวย และปัจจุบันที่พบเป็นเพียงบทเจรจา
ที่นาเอาคาปัจจุบันที่ใช้พูดกันทาให้ผิดเพี้ยนไปและการสืบทอดนั้นยังไม่มีปรากฏว่ามีการส่งเสริมศิลปะการเกี้ยวแบบ
ล้านนาอย่างชัดเจน

สรุปผลและอภิปรายผล
มนุษย์คือสัตว์สังคมที่โดยธรรมชาติต้องมีการอยู่รวมกันและแสดงออกต่อกันในเชิงปฏิสัมพันธ์ในบทบาท
หน้าที่ต่างๆ คาเกี้ยวบ่าวสาวก็คือการแสดงออกทางศิลปะอย่างหนึ่งของผู้คนในสังคมที่ผสมผสานข้อมูลทางสังคม
วัฒนธรรมกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์เข้าด้วยการอย่างลงตัวแล้วใช้ภาษาเป็ นเครื่องมือในการถ่ายทอด ซึ่งไม่ว่า
จะเป็นสังคมวัฒนธรรมในอดีต ปัจจุบันหรือในอนาคตวรรณกรรมย่อมได้รับการสร้างสรรค์และมีสัมพันธภาพกับ
สังคมและกลุ่มชนเสมอ เพราะ “ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการโลกของจินตนาการเพื่อถ่วงดุลโลกแห่งความเป็นจริง
ตราบใดที่มนาย์ยังต้องการโลกศั กดิ์สิทธิ์ เมื่อต้องการที่พ่ึงทางใจเมื่อมีความทุกข่ หรือเมื่อต้องการรวมพลังกลุ่มชน
วรรณกรรมอันเป็นกลไหหนึ่งของวัฒนธรรมก็ยังคงมีความหมายและมีบทบาทในการรับใช้มนุษย์ต่อไป”(ศิริพร ณ
ถลาง, 2552, หน้า 479)
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เมื่อวรรณกรรมอาศัยข้อมูลภายในสังคมเป็นวัตถุดิบในการสร้า งสรรค์ วรรณกรรมจึงเป็นตัวภาพฉายของ
สังคมวัฒนธรรม การเกี้ยวพาราสีของหนุม่ สาวล้านนา เป็นศิลปะที่ผสมผสานทางข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรม บ่งบอก
ถึงลักษณะของวิธีการที่สรรค์สร้างความสนุกสนานผ่านวิธีการพูดคุย ตามธรรมเนียมล้านนา
ความเปลี่ย นแปลงเป็ นสั จ ธรรมอย่างหนึ่ง ของสั ง คมมนุ ษย์ เมื่อ สภาพสัง คมได้ แปรเปลี่ ยนไป ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังจะเห็นได้จากการแอ่วสาวโดยใช้บทสนทนาที่เป็นคาค่าวคา
เครือได้เสื่อมสูญไปจากสังคมชาวบ้านแล้ว โดยในอดีตคาเกี้ยวบ่าวสาวมีบทบาทกับช่วงชีวิตหนุ่มสาวชาวบ้านเป็น
บทบาทที่สัมพันธ์กับประเพณีการเลือกคู่ครอง การใช้แรงงานและการแสดงออกซึ่งความรื่นเริงบันเทิงใจของหนุ่มสาว
แต่ปัจจุบันมีความเจริญทางด้านวัตถุมากมายทาให้ สาวๆชาวบ้านไม่จาเป็นต้องมานั่ง “อยู่นอก” หรือการที่สาวๆ
ออกมานั่งทางานบ้านเพื่อรอรับแขกหรือรอบ่าวที่จะมาแอ่วอีกต่อไป ค่ านิยมใหม่ๆทาให้ลบสิ่งเก่าๆเหลือแต่ในความ
ทรงจาของผู้เฒ่าผู้แก่เท่านัน้
อย่างไรก็ดีคาเกี้ยวบ่าวสาวล้านนายังคงมีบทบาทคงเหลืออยู่บ้างในสังคมชาวบ้านในปัจจุบัน แม้ว่าบทบาท
จะแปรเปลี่ยนไป กล่าวคือหนุ่มสาวอาจจะใช้เพียงบางโอกาสและเฉพาะหนุ่มสาวที่ช่างจดช่างจามาพูดเล่นกันแค่
สนุกๆเท่านั้น สาหรับผู้สูงอายุเองบทสนทนาเหล่านั้นยังคงเหลืออยู่ในความทรงจาและสามารถถ่ายทอดให้ลูกหลาน
ฟังได้บ้าง ในกรณีที่มีผู้สนใจใคร่รู้แต่ย่อมลืมเลือนไปพร้อมกับกาลเวลา
ในปัจจุบันคาเกี้ยวบ่าวสาวจามีบทบาทก็คือในรูปแปปที่ปรากฏในการแสดง “ซอ” ซึ่งจะเป็นซอในประเภท
เกี้ยวพาราสีกันระหว่างชายหยิงที่เรียกว่า “ช่างซอ” โดยที่ช่างซอจะนา “คาค่าว”มาสอดแทรกในบทขัยร้องและอาจจะ
กล่าวสนทนาเกี้ยวพากันสลับประกอบในการขับร้องบ้าง ในสังคมล้านนาคาเกี้ยวบ่าวสาวนับวันก็ย่ิงลดน้อยลงไปทุกที
เนื่องจากคนรุ่นใหม่มองว่าเป็นสิ่งที่ล้ าหลัง และหันไปสนใจดนตรี บทเพลง หรือมหรสพยุคใหม่แทน ภาพประเพณี
การอยู่นอกการเกี้ยวพาราสีกันของหนุม่ สาวยังคงเหลือเพียงความงดงามในความทรงจาของผุส้ ูงอายุและย่อมไม่มใี คร
ฉุดรั้งความเปลี่ยนแปลงได้ ภาพในอดีตจึงเป็นรากเหง้าที่ควรค่าแก่การศึกษา และเพื่อการก้าวอย่างมั่นคงในการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ของสังคม(ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2532, หน้า 186)
ข้อเสนอแนะ
1.
ควรศึกษาวรรณกรรมที่ปรากฏในความเชื่อ หรือปรากฎในพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยล้านนา
2.
ควรที่จะมีการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมมุขปาฐะที่ปรากฎในชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดน่านว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างไร และสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันอย่างไร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ดร.สิงห์คา รักป่า อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คาแนะนากระบวนการศึ กษาค้นคว้าในการทาวิจัย
ครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน
ที่ประสิทธิประสาทความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ด้วยจิตใจที่เมตตากรุณา
ขอขอบคุณเพื่อนๆ สาขาภาษาไทย ทุกๆท่านที่ได้ให้คาปรึกษาในการจัดทาและค้นคว้างานวิจัยนี้
ขอขอบพระคุณพ่อแม่ สามี และลูกชายที่เป็นกาลังใจให้เสมอมา
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คายืมภาษาบาลีและการเปลี่ยนรูปศัพท์ในค่าวซอ “หงษ์หิน” ฉบับลุงน้อยมูล
บ้านตระการ
PALI IN LOANWORDS AND ANALYZE THE CHANGING WORDS IN A LANNA
KHAOSAW “HONG HIN” BY LUNGNOIMOOL BANTHRAKAN,
ธีรวัฒน์ พาดี1* และ เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์2
Theerawat Padee1* and Premvit Vivattanaseth2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนีม้ จี ุดประสงค์เพื่อรวบรวมคายืมภาษาบาลีในค่าวซอเรื่อง หงษ์หิน ฉบับ
ลุงน้อยมูล บ้านตระการ และเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปศัพท์ภาษาบาลีที่นามาใช้ในภาษาไทยที่ปรากฏในค่าวซอเรื่อง
หงษ์หิน ฉบับลุงน้อยมูล บ้านตระการ จานวน 15 บท ซึ่งพระธรรมวิมลโมลี (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เป็นผู้ปริวรรตจาก
ภาษาล้านนาเป็นภาษาไทยกลาง จากนั้นได้นาเสนอผลการศึกษาในรูปตารางประกอบการอธิบาย
ผลการศึกษาพบว่า คายืมภาษาบาลีที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน” ฉบับลุงน้อยมูล บ้านตระการ จานวน 15
บท มีคายืมภาษาบาลีทั้งสิ้น จานวน 568 คา และการเปลี่ยนรูปศัพท์ภาษาบาลีที่นามาใช้ในภาษาไทยที่ปรากฏในค่าว
ซอ “หงษ์หนิ ” ฉบับลุงน้อยมูล บ้านตระการ มีการเปลี่ยนรูปศัพท์เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 1) การทับศัพท์ จานวน 153 คา
2) การเปลี่ยนรูป จานวน 237 คา แบ่งออกเป็น การเปลี่ยนรูปสระ จานวน 77 คา การเปลี่ยนรูปพยัญชนะ จานวน
160 คา 3) การตัดรูป จานวน 105 คา แบ่งออกเป็น การตัดรูปสระ จานวน 44 คา การตัดรูปพยัญชนะ จานวน 58
คา การตัดรูปพยางค์ จานวน 3 คา 4) การเพิ่มรูป จานวน 267 คา แบ่งออกเป็น การเพิ่มรูปสระ จานวน 192 คา การ
เพิ่มรูปพยัญชนะ จานวน 70 คา การเพิ่มรูปวรรณยุกต์ จานวน 5 คา และ 5) การลากเข้าความ จานวน 14 คา
คาสาคัญ: คายืม ภาษาบาบาลี รูปศัพท์

Abstract
The Independent Study in this time has a purpose for accumulate the loanwords of Pali in a Lanna
Khaosaw “Hong Hin” by Lungnoimool Banthrakan and to analyze the changing words of Pali that used in Thai
which appear in a Lanna Khaosaw “Hong Hin” by Lungnoimool Banthrakan. There are 15 chapters that
Phrathumvimolmolee (Puang Thummarpunyo) exchanged of Lanna Language to Thai and presented in tables
and explaining.

1

นิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao 56000
2
School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : cartoon.bh@hotmail.com
2

- Proceedings -

347

In terms of study found that the loanwords of Pali in a Lanna Khaosaw “Hong Hin” by Lungnoimool
Banthrakan that there are 15 chapters. There are loanwords the 568 words. and the changing words of Pali that
used in Thai which appear in a Lanna Khaosaw “Hong Hin” by Lungnoimool Banthrakan. The changing words is
5 styles, as follows. 1) Transliteration of 153 words. 2) Changing words of 237 words that divided to changing
the vowels of 77 words and changing the consonants of 160 words. 3) Cutting the figure of 105 words that
divided to cutting the vowels of 44 words, cutting consonants of 58 words and cutting the syllables of 3 words.
4) Increase the figure of 267 words that divided to increasing the vowel of 192 words, adding consonants of 70
words, adding tone markers of 5 words and 5) Popular Etymology of 14 words.
Keywords: Loanwords, Pali, Words

บทนา
ภาษาเป็นสมบัตทิ างวัฒนธรรมที่กลุม่ ชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์รักษาสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างของภาษาที่ใช้พูดกัน บทเพลงพื้นถิ่น นิทานพื้นบ้าน ตานาน ตลอดจนบันทึกทางวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ
เนื่องด้วยภาษาเป็นสื่อเชื่อมโยงความนึกคิด ทัศนะ ความเชื่อถือ ศรัทธา ตลอดจนภูมิปัญญาในการดารงวิถีชีวิต คน
ไทยทุกภูมิภาคมีวัฒนธรรมในการใช้ถ้อยคาทางภาษาที่เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลในระดับต่าง ๆ เช่น ภาษา
สื่อสาร ภาษาสั่งสอน ภาษาภาษิต คติพจน์ ตลอดจนภาษาสร้างสรรค์ในวรรณคดี ซึ่งมีทั้งอรรถรสในกระบวนการ
สร้างศัพท์ใหม่และการยืมศัพท์มาปรับเปลี่ยนอักขรวิธีและเสียงเพื่อให้สามารถออกเสียงได้สะดวก
การยืมคาภาษาต่างประเทศที่เข้ามาใช้ในภาษาไทย มีสาเหตุมาจากการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ ทาให้มี
คาศัพท์เข้ามาใช้ในภาษาไทยเป็นจานวนมาก แม้ว่าภาษาไทยจะมีคาที่เกิดขึ้นใหม่ตามวิธีการสร้างคาของไทยแล้วก็
ตาม คนไทยก็ยังมีคาไม่พอเพียงสาหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน เพราะคนไทยมีความสัมพันธ์กับนานาอารยประเทศ
ทั่วโลกในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผลทาให้คนไทยต้องรับภาษา
ของต่างประเทศเข้ามาใช้ในสังคมไทย ซึ่งมีทั้งการยืมคาและการยืมวิธีสร้างคา (ศรีจันทร์ วิชาตรง, 2542, หน้า 90)
สาหรับการยืมคาภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยนั้นเมื่อใช้ไปเป็นระยะเวลานาน คายืมเหล่านั้นย่ อมมีทั้งคาที่คง
เสียง คงรูป และคงความหมายเดิมของคาเดิมไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็มีคายืมจานวนหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อ
ความสะดวกในการออกเสียง โดยเฉพาะในภูมิภาคล้านนาซึ่งประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยล้านนา อันเป็นภาษา
ดั้งเดิมของกลุม่ ชาติพันธุ์และเมื่อได้รับพุทธศาสนาเข้ามาเป็นหลักยึดแห่งความเชื่อถือศรัทธา ชาวล้านนาได้รับรูปแบบ
ภาษาบาลีมาปรับเปลี่ยนใช้กับสาเนียงภาษาล้านนา
ภาษาบาลีเป็นภาษาที่จัดอยูใ่ นภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปียน (Indo-European) เป็นภาษาโบราณที่ใช้จารึกคา
สอนในพระพุทธศาสนา เป็นภาษาที่มีคาเดิมเป็นธาตุ เมื่อจะใช้คาใดต้องนาธาตุไปประกอบกับปัจจัยคือคาเติมหลัง
และวิภัตติคอื คาเติมท้ายเสียก่อน เพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้พจน์ ลิงค์ บุรุษ กาล และวาจก จะเห็นได้ว่าภาษาบาลีเป็น
ภาษาที่มีวิภัตติปัจจัยซึ่งเป็นภาษาต่างตระกูลกับภาษาไทย เมื่อนาเอาคาในภาษาบาลีมาใช้ในภาษาไทยบางคาเรา
อาจจะนามาใช้ตามรูปเดิมโดยไม่ตัดรูปวิภัตติออกก็ได้ เช่น เฉโก เตโช โทโส โมโห พาโล นานาจิตตัง เสโท แต่โดยมาก
เรามักเอาวิภัตติออกแล้วนามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียงสระหรือพยัญชนะเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกแก่
การออกเสียงในภาษาไทย (วิสันต์ กฏแก้ว, 2545, หน้า 198)
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ภาษาถิ่นล้านนาบางคามีเสียงคล้ายกับภาษาบาลีอกี ทัง้ ความหมายก็ตรงกัน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านเสียงและความหมาย การเปลี่ยนแปลงเสียงและความหมายได้เปลี่ยนไปจากภาษาเดิมจนบางคาเกือบจะไม่มี
เค้ารูปของภาษาเดิมเหลืออยูเ่ ลย การเปลี่ยนรูป เปลี่ยนเสียง ตลอดจนเปลี่ยนความหมายไปจากเดิมนี้ เป็นธรรมชาติ
อย่างหนึ่งของการหยิบยืมภาษา เพราะระบบเสียงแต่ละภาษาไม่เหมือนกัน (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ , 2543, หน้า 266)
การที่คาบาลีเข้ามาเกี่ยวข้องกับภาษาไทยเป็นจานวนมากมายนั้นคงสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น สาเหตุที่
เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วรรณคดี และการบัญญั ติศัพ ท์ ลัก ษณะรูปศัพ ท์ภาษาบาลีนั้น มีใช้ม ากใน
ภาษาไทยทั้งในรูปภาษาเขียนและรูปภาษาพูด นอกจากนี้ยังได้นาเอารูปศัพท์ภาษาบาลีมาใช้เป็นคาราชาศัพท์บ้าง เป็น
ศัพท์บัญญัติทางวิชาการบ้าง นามาสร้างเป็นคาในภาษาไทยและใช้ในชีวิตประจาวันบ้าง
การใช้ภาษาไทยในปัจจุบันมีการใช้คาบาลีปนกับคาไทยอยูม่ าก เราใช้คาบาลีบางคาปนกับคาไทยจนดูเป็นคา
ไทยโดยแยกไม่ออกว่าเป็นคาบาลีหรือคาไทย ทั้งนี้เพราะเรานาคาบาลีมาออกเสียงและเขียนสะกดการันต์ตามแบบ
ภาษาไทย นอกจากเราจะนาคาบาลีมาใช้ในชีวิตประจาวันแล้ว คาบาลียังได้รับการยกย่องให้ใช้เป็นราชาศัพท์และใช้
เป็นศัพท์บัญญัติวิชาการสาขาต่าง ๆ ซึ่งภาษาบาลีมคี วามเกี่ยวข้องกับภาษาไทยในฐานะเป็น “รูปศัพท์” เป็นส่วนมาก
จนถือว่าเป็นแม่ภาษาของภาษาไทย จะเห็นได้จากวรรณคดีและบรรดาคาใหม่ ๆ ที่เราบัญญัติขึ้นใช้ในภาษาไทย
โดยเฉพาะคาที่เกี่ยวกับวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากได้ปรับปรุงจากคาบาลี (กาชัย ทองหล่อ, 2554, หน้า 138) ภาษา
บาลีจึงเป็นเสมือน “ขุมทรัพย์แห่งถ้อยคา” อย่างแท้จริง
ค่าวซอ เรื่อง “หงษ์หิน” เป็นนิทานพื้นบ้านอันเก่าแก่ของชาวล้านนาที่มีการเล่าขานสืบต่อกันมาแต่เนิ่นนาน
เพราะเป็นนิทานที่ให้อรรถรสแก่ผู้ฟังได้หลากหลาย ทั้งความสนุกสนาน บันเทิง และแง่คิดที่แฝงด้วยคติธรรมสอนใจ
จึงทาให้เกิดความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งในเนื้อหาของค่าวซอได้มีคายืมจากภาษาบาลีและมีการนามาใช้โดยปรากฏ
เป็นรูปศัพท์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดสนใจทาให้นักปราชญ์ท้องถิ่นหลายท่านได้หยิบยกเอานิทานเรื่องนี้ไปดัดแปลงเป็นบท
ประพันธ์ร้อยกรองที่เติมความไพเราะของสานวนโวหารกับความงดงามสละสลวยของภาษาเข้าไปผสมผสานกันได้
อย่างกลมกลืน ทาให้ค่าวซอหงษ์หินกลายเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่
ควรแก่การอนุรักษ์
ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง คายืมภาษาบาลีและการเปลี่ยนรูปศัพท์ในค่าวซอ “หงษ์หิน” ฉบับลุง
น้อยมูล บ้านตระการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคายืมภาษาบาลีพร้อมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปศัพท์ภาษาบาลี
ที่นามาใช้ในภาษาไทยที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน” อันจะทาให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาบาลี ความหมาย
และการเปลี่ยนรูปศัพท์ทั้งสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ กับทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทยอีกด้วย

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อรวบรวมคายืมภาษาบาลีในค่าวซอเรื่อง หงษ์หิน ฉบับของลุงน้อยมูล บ้านตระการ
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนรูปศัพท์ภาษาบาลีที่นามาใช้ในภาษาไทยที่ปรากฏในค่าวซอเรื่อง หงษ์หิน ฉบับของลุง
น้อยมูล บ้านตระการ
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. การศึกษาครั้งนี้จะยึดคาที่ปรากฏตามฉบับที่ปริวรรต ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขแต่
อย่างใด โดยนาคาดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับภาษาบาลีเท่านัน้
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2. การพิจารณาคายืมภาษาบาลีและการเปลี่ยนรูปศัพท์นั้น จะพิจารณาจากรูปศัพท์ที่ปรากฏ โดยมิได้
เกี่ยวข้องกับการออกเสียงแต่อย่างใด
3. รูปศัพท์ใดที่เป็นคาวิสามานยนามจะไม่นามาวิเคราะห์ และรูปศัพท์ใดมีรูปศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน
จะวิเคราะห์เพียงครั้งเดียว แต่ถ้ารูปศัพท์ใดมีการปรากฏรูปศัพท์ที่เหมือนกันแต่ความหมายต่างกันจะนามาวิเคราะห์
อีกครัง้

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ได้ทาการศึกษาจากหนังสือค่าวซอ เรื่อง หงษ์หิน จานวน 15 บท ซึ่งพระธรรมวิมลโมลี (ปวง
ธมฺมปญฺโญ) เป็นผู้ปริวรรตจากภาษาล้านนาเป็นภาษาไทยกลาง โดยหนังสือเล่มดังกล่าวนี้จัดพิมพ์โดยนครนิวส์การ
พิมพ์ เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2547
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบตารางวิเคราะห์คายืมภาษาบาลีและการเปลี่ยนรูปศัพท์ภาษาบาลีที่
นามาใช้ในภาษาไทย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคายืมภาษาบาลี การเปลี่ยนแปลงคายืมภาษาบาลี
การเปลี่ยนแปลงศัพท์ภาษาบาลี ตลอดจนการใช้ศัพท์ภาษาบาลีในผลงานวรรณกรรมต่าง ๆ และในค่าวซอ เพื่อนามา
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. รวบรวมข้อความที่ปรากฏคายืมภาษาบาลีในค่าวซอและกาหนดกรอบในการวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปศัพท์
ที่ปรากฏในค่าวซอ การเปลี่ยนรูปศัพท์ในค่าวซอ “หงษ์หนิ ” แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ คือ
2.1 การทับศัพท์
2.2 การเปลี่ยนรูปสระและพยัญชนะ
2.3 การตัดรูปสระ พยัญชนะ และพยางค์
2.4 การเพิ่มรูปสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์
2.5 การลากเข้าความ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สร้างแบบตารางวิเคราะห์คายืมภาษาบาลีและการเปลี่ยนรูปศัพท์ภาษาบาลีที่นามาใช้ในภาษาไทย ที่
ปรากฏในค่าวซอ โดยอาศัยกรอบตารางวิเคราะห์ที่กาหนดไว้
2. นาผลการศึกษาจากกรอบตารางวิเคราะห์มาประมวลข้อมูลคายืมภาษาบาลีและการเปลี่ยนแปลงรูปศัพท์
ภาษาบาลีเป็นภาษาไทย
3. นาข้อมูลการวิเคราะห์คายืมภาษาบาลีและการเปลี่ยนแปลงรูปศัพท์ภาษาบาลีที่นามาใช้ในภาษาไทยไปให้
ผู้เชี่ยวชาญดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และนากลับมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องของข้อมูล
4. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การนาเสนอผลการวิจัย เป็นการนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
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ผลการศึกษา
การศึกษาคายืมภาษาบาลีที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หนิ ” ฉบับลุงน้อยมูล บ้านตระการ จานวน 15 บท พบว่า
มีคายืมภาษาบาลีทั้งสิ้น จานวน 568 คา และมีการเปลี่ยนรูปศัพท์ภาษาบาลีที่นามาใช้ในภาษาไทย ดังนี้
1. การทับศัพท์ จานวน 153 คา เช่น
ข้อความที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน”
ปฐมโวหารกถาเบือ้ งต้น
บุรุษหนุม่ น้อยชาติล่าสะกัน
ขอเป็นทาสใช้หล้างกุ้มก่าของ
หื้อสมนิยมพ่อนีจ้ ุถ้าน
พ่อโซแก่เฒ่าชรารวยมากนัก

คาภาษาบาลี
กถา
ชาติ
ทาส
นิยม
ชรา

คาสาเร็จ
กถา
ชาติ
ทาส
นิยม
ชรา

2. การเปลี่ยนรูป จานวน 237 คา โดยแบ่งออกเป็น
2.1 การเปลี่ยนรูปสระ จานวน 77 คา เช่น
ข้อความที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน”
เมื่อยังเยาว์ออ่ นเนื้อ
กับหน่อภูมโี อรสลูกเต้า
ทั้งพระนัตตามายายนั่งซ้อง
ตามครูบอกให้
เมื่อยามหลับมิดบ่ทันตอบได้ไสยา

คาภาษาบาลี
ยุว
ภูมิ
นตฺตุ
ครุ
เสยฺยา

คาสาเร็จ



เยาว์
ภูมี

นตฺตุ
ครุ
เสยฺยา





นัตตา
ครู
ไสยา

เสส
ปิตา
ฉว
โอฏฺฐ
เวส

คาสาเร็จ






เศษ
บิดา
ศพ
โอษฐ์
เพท

ยุว
ภูมิ

2.2 การเปลี่ยนรูปพยัญชนะ จานวน 160 คา เช่น
ข้อความที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน”
ตามเศษอัน้ เรียงมา
ลูกต่างท้องบิดาเดียวกัน
หันศพซากขอนนอนดินลุ่มคัก
ไขขะโอษฐ์อตู้ ามไปมาตอบชัน้
แปงเพทมาเป็นยักษ์ตอ่ นเต้า

คาภาษาบาลี
เสส
ปิตา
ฉว
โอฏฺฐ
เวส
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3. การตัดรูป จานวน 105 คา โดยแบ่งออกเป็น
3.1 การตัดรูปสระ จานวน 44 คา เช่น
ข้อความที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน”
จักขอร่วมงามเจ้าพันธ์แก่นเต้า
ก่อหินธารเครื่องทัพ
หมายเพิ่งสมภารลูกเชือ้
ไหว้วานพ่อเจ้าฝูงอินทร์พรหมเทศท้อง
นิมนต์ฉันเพลที่วังคุ้มแก้ว

คาภาษาบาลี
พนฺธุ
ธารา
สมฺภาร
พฺรหฺม
นิมนฺต

คาสาเร็จ
พนฺธุ

ธารา

สมฺภาร

พฺรหฺม

นิมนฺต


พันธ์
ธาร
สมภาร
พรหม
นิมนต์

ข้อความที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน”
คาภาษาบาลี
เขตฺต
อย่าหื้ออยู่ใกล้โขงเขตเมืองปิง
อธิกรณ
บททสะสาเร็จธิกรณ์
ทพฺพ
ก่อหินธารเครื่องทัพ
หิมวนฺต
จักไปขอบขั้นหิมวันด่านยักษ์
อนุญฺญาต
ขอปิตุรงอนุญาตเข้า
3.3 การตัดรูปพยางค์ จานวน 3 คา ได้แก่

คาสาเร็จ
เขตฺต

อธิกรณ 
ทพฺพ

หิมวนฺต

อนุญฺญาต 

เขต
ธิกรณ์
ทัพ
หิมวัน
อนุญาต

ข้อความที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน”
ประหนมก๋อนจุลีนบน้อม
แล้วก้มกราบนบชุลีสถาน
แหนมตัดใจเสียหื้อเสีย้ งวิมุต

คาสาเร็จ
อญฺชลิ

อญฺชลิ

วิมุตฺติ


จุลี
ชุลี
วิมุต

3.2 การตัดรูปพยัญชนะ จานวน 58 คา เช่น

คาภาษาบาลี
อญฺชลิ
อญฺชลิ
วิมุตฺติ

4. การเพิ่มรูป จานวน 267 คา โดยแบ่งออกเป็น
4.1 การเพิ่มรูปสระ จานวน 192 คา เช่น
ข้อความที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน”
แท่นเทียนคาอินทาอยู่หอ้ ง
ทานแก่สังฆะสามเณรเถร
นกคู่นกทิชาปักขี
วัสสะวโรใหญ่โตบ่น้อย
พระสุริยาเริ่มลับ

คาภาษาบาลี
อินฺท
สงฺฆ
ปกฺข
วร
สุริย
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สงฺฆ
ปกฺข
วร
สุริย

คาสาเร็จ






อินทา
สังฆะ
ปักขี
วโร
สุริยา
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4.2 การเพิ่มรูปพยัญชนะ จานวน 70 คา เช่น
ข้อความที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน”
มีป้อมปราการเชิงสุขใหญ่กว้าง
ถ้าบุตรในครรภ์ปรากฏขึน้ ได้
พระภูมนิ ทร์ก็รับสั่งให้ไล่ออกบุรี
เพราะพระปิตาเจ้ากริ้วโกรธร้าย
เล่าจุเกินล้าซ้าพระปิตตา

คาภาษาบาลี
ปาการ
ปากฏ
ภูมินฺท
โกธ
ปิตา

คาสาเร็จ
ปาการ

ปากฏ

ภูมินฺท

โกธ

ปิตา


ปราการ
ปรากฏ
ภูมินทร์
โกรธ
ปิตตา

คาภาษาบาลี
กาย
ปุตฺต
วาจา
สิเนหา
โสก

คาสาเร็จ
กาย

ปุตฺต

วาจา

สิเนหา

โสก


ก๋าย
บุตต๋า
วาจ๋า
สิเน่หา
โสกี๋

คาภาษาบาลี
ผล
ยาน
กุล
สตฺถุ
สตฺถุ

คาสาเร็จ

4.3 การเพิ่มรูปวรรณยุกต์ จานวน 5 คา ได้แก่
ข้อความที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน”
ขอฝากก๋ายกับยายปู่เถ้า
เจ้ากุมารน้อยอันเป็นบุตต๋า
เจ้ากุมารน้อยตอบถ้อยวาจ๋า
หื้อคึดรอดน้องจักสิเน่หา
ด้วยตัวแม่น้โี ศกเศร้าโสกี๋
5. การลากเข้าความ จานวน 14 คา เช่น
ข้อความที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์หิน”
ผลละความใส่ยอมวจีกรรม
วิสุกรรมจักขุยานทิพย์
ส่วนหงษ์หนิ กุลมีหลายชั้น
แล้วจึงเรียกร้องโพธิสัตถา
เอิ้นขู่ร้องว่าชาติสัตถู

ผล
เครื่องนาไป พาหนะต่าง ๆ
ตระกูล สกุล
ครู ผู้สอน
ครู ผู้สอน







พลความ
ญาณ
คุณ
โพธิสัตว์
ศัตรู

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาคายืมภาษาบาลีและการเปลี่ยนรูปศัพท์ในค่าวซอ “หงษ์หิน” ฉบับลุงน้อยมูล บ้านตระการ
จานวน 15 บท จานวน 568 คา พบว่า มีลักษณะการเพิ่มรูปศัพท์มากที่สุด จานวน 267 คา เนื่องจากคายืมภาษาบาลี
เมื่อนามาใช้ในภาษาไทยที่ปรากฏในค่าวซอต้องเพิ่มทั้งสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ เพื่อความสะดวกในการออก
เสียงขับและเหมาะสมกับรูปศัพท์ เพื่อเชื่อมสัมผัสให้ถูกต้องตามลักษณะของคาประพันธ์ในค่าวซอ การเพิ่มรูปศัพท์ใน
ค่าวซอนัน้ ปรากฏการเพิ่มรูปสระ เช่น รูปสระ อา (สามิก เป็น สามิกา) รูปสระ เอ (สุสาน เป็น สุสาเน) รูปสระ ไอ (วย
เป็น ไวยยะ) ฯลฯ การเพิ่มรูปพยัญชนะ เช่น รูปพยัญชนะ ง (สีห เป็น สิงห์) รูปพยัญชนะ ช (อาณา เป็น อาชญา) รูป
พยัญชนะ ร (โกธ เป็น โกรธ) ฯลฯ และการเพิ่มรูปวรรณยุกต์ เช่น รูปวรรณยุกต์จัตวา (+) (วาจา เป็น วาจ๋า) ฯลฯ ดังที่
กาชัย ทองหล่อ (2554, หน้า 319, 323) กล่าวว่า การนาคาในภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาใช้ จาเป็นต้องแปลงรูป
เสียก่อนตามสมควรจึงเข้ากันได้ ซึ่งการนาคาภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทยมีหลายวิธี เช่น เติมไม้
วรรณยุกต์ลงไปอย่างคาไทย เช่น เท่ห์ มาจาก เทห, ไม้ตรี มาจาก ไมตรี ฯลฯ เราจะเห็นได้ว่าภาษาไทยกับภาษาบาลี
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สันสกฤตเป็นภาษาที่อยู่ต่างตระกูลกันแต่ก็เนื่องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งเกิดการหยิบยืม
ถ้อยคากัน ธรรมชาติของการหยิบยืมคาหรือการที่ภาษาหนึ่งเข้าไปปะปนในอีกภาษาหนึ่งย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นเสมออาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะความแตกต่างระหว่างภาษาทั้งสองและช่วงเวลาแห่งการหยิบยืม
ถ้าภาษาทัง้ สองมีความแตกต่างกันมากและช่วงเวลาที่หยิบยืมนานมากด้วย ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ย่อมมากไป
ด้วยตามสัดส่วน (ปรีชา ทิชินพงศ์, 2534, หน้า 128)
ด้านการเปลี่ ยนรูปศัพ ท์ คือ การเปลี่ย นรู ปสระและพยั ญชนะ ส่ วนใหญ่แ ล้ว มีลั กษณะคล้ ายกัน กับการ
เปลี่ยนแปลงเสียงในลักษณะของการนาภาษาบาลีมาใช้ในภาษาไทย การเปลี่ยนเสียงสระอาจจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะต่า ง ๆ เมื่อ นามาใช้ใ นภาษาไทย เช่น สระเสียงสั้ นอาจจะเปลี่ยนเป็นเสียงยาว หรือสระเสียงยาวอาจจะ
เปลี่ยนเป็นเสียงสั้นก็ได้ แต่คาบางคาอาจจะคงรูปสระไว้ตามเสียงสระในภาษาเดิมก็ได้ การเปลี่ยนเสียงสั้นเป็นเสียง
ยาว คือ สระ อะ เป็น สระ อา, สระ อิ เป็น สระ อี, สระ อุ เป็น สระ อู การเปลี่ยนรูปพยัญชนะนั้นก็เช่นเดียวกัน มีการ
เปลี่ยนรูปพยัญชนะตัวหนึ่งกลายเป็นพยัญชนะอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นพยัญชนะในวรรคเดียวกันหรือต่างวรรคกันก็ได้ ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกในการออกเสียงแบบไทย ๆ เช่น เปลี่ยนรูปพยัญชนะ ป เป็น บ (นครปาล เป็น นครบาล) เปลี่ยนรูป
พยัญชนะ ว เป็น พ (เวรี เป็น ไพรี) ฯลฯ ดัง นั้น การที่คนไทยได้นาเอาคาในภาษาบาลีน้ีมาใช้ในภาษาไทย บางคา
อาจจะนามาใช้ตามรูปเดิมโดยไม่ตัดรูปวิภัตติออก เช่น โมโห โทโส พาโล ฯลฯ แต่โดยมากแล้วมักจะตัดวิภัตติออกแล้ว
นามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียงสระหรือพยัญชนะเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกแก่การออกเสียงในภาษาไทย
(วิสันติ์ กฏแก้ว, 2545, หน้า 198)
การตัดรูปสระ พยัญชนะ และพยางค์ ของคายืมภาษาบาลีที่นามาใช้ในภาษาไทย ที่ปรากฏในค่าวซอ “หงษ์
หิน” ก็เพื่อให้การออกเสียงของคนไทยมีความคล่องตัวและที่สาคัญเพื่อการสัมผัสในลักษณะของคาประพันธ์ ซึ่งตรง
กับความเห็นของปรีชา ทิชินพงศ์ (2534, หน้า 136) ที่กล่าวว่า คาภาษาบาลีและสันสกฤตส่วนใหญ่มีหลายพยางค์
ลิน้ ของคนไทยไม่คุ้นจึงออกเสียงยาก ดังนั้น เราจึงนิยมตัดพยางค์หรือคาให้สั้นเข้า ซึ่งอาจจะตัดส่วนหน้าของคา เช่น
อโศก เป็น โศก, อติเรก เป็น ดิเรก ส่วนกลางของคา เช่น สมญฺญา เป็น สมญา, ปวาฬ เป็น ปะหล่า ฯลฯ หรือ
ส่วนท้ายของคาก็ได้ เช่น กิจฺจ เป็น กิจ, โกลาหล เป็น โกลา ฯลฯ และเมื่อตัดแล้วส่วนใหญ่ยังคงใช้ความหมายคงเดิม
ส่วนการทับศัพท์และการลากเข้าความ การทับศัพท์นั้นเป็นการนามาใช้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้อง
ตัดรูปวิภัตติหรือส่วนใด ๆ ออกทั้งสิ้น ภาษาบาลีเขียนอย่างไรภาษาไทยก็นามาเขียนอย่างนั้น ซึ่งปรากฏพบส่วนใหญ่
จะเป็นคาง่าย ๆ ส่วนการลากเข้าความ เนื่องจากการเขียนงานวรรณกรรมล้านนาประเภทค่าวซอ คาบางคาต้องใช้
เสียงและสาเนียงของภาษาถิ่น บางคามีรูปศัพท์ ตรงกับภาษาบาลีแต่ค วามหมายไม่สอดคล้ องกับเนื้ อความ เช่น
ข้อความที่ปรากฏ ขอสัมมาพระพุทธ คาภาษาบาลี สมฺมา ลากเข้าความเป็น ขมา ฯลฯ ซึ่งสังเกตได้ว่า เราไม่คุ้นหูและ
เราไม่ทราบความหมายก็จะพยายามทาความเข้าใจโดยการลากเข้าหาคาที่เราเคยเข้าใจ พยายามเปลี่ยนแปลง และ
บางทีก็จะทาได้โดยบังเอิญที่เสียงใหม่นนั้ มีความหมายใกล้กับความหมายของคาเดิม เราอาจจะสร้างเรื่องขึ้นประกอบ
ความหมายหรือสร้างประวัตขิ องคาขึน้ (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2543, หน้า 275)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนควรที่จะส่งเสริมให้นักเรียน ได้รู้ถึงคุณค่าของคายืมภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนกับภาษาไทย
โดยเฉพาะคายืมภาษาบาลีที่ได้แทรกเข้ามาปะปนอยูใ่ นภาษาไทยมากมาย
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2. ครูผู้สอนควรปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์คายืมภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนกับ
ภาษาไทย ให้ เ ป็ น ผู้ รู้ จั ก การวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ใ ช้ ภ าษาไทยได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี วิ จ ารณญาณใ นการน าค ายื ม
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาคายืมภาษาสันสกฤตและการเปลี่ยนรูปศัพท์ในค่าวซอหงษ์หิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยอีกภาษาหนึ่ง
2. ควรศึกษาการสร้างคายืมโดยวิธีการสมาสหรือสนธิ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะหรือรูปแบบการประกอบ
ศัพท์ข้นึ เป็นรูปคาในภาษาไทย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเล่มนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒน
เศรษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เสียสละเวลาอันมีค่าพร่าสอนให้ความรู้ คอยชี้แนะ ให้คาแนะนา พร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไข
ข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ อย่ า งใกล้ ชิ ด และขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าภาษาไทย คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ คาชี้แนะ ตลอดถึงติดตามความก้าวหน้าในการจัดทาการศึกษาค้นคว้า
ของผู้ศึกษาจนเกิดความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการจัดพิมพ์
ขอขอบพระคุณพระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร. และนายกรภพ สีสัน แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการวิเคราะห์
คายืมและการเปลี่ยนรูปศัพท์ ขอขอบคุณเจ้าหน้า ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยา และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่อานวยความสะดวกในการค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุดท้าย ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เป็นกาลังใจแก่ผู้ศึกษาเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจาก
รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเล่มนี้ ขอน้อมเป็นเครื่องบูชาคุณบิดามารดา ตลอดจนคณาจารย์ผู้ประสาท
ความรู้ให้แก่ผู้ทาการศึกษาค้นคว้า
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ทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียน การสอน
ภาษาอังกฤษ
Attitudes of English Teachers in World-Class Standard Schools under the
Secondary Educational Service Area Office 35 towards the Conditions of
English Teaching and Learning
อัญชลี ยอดศรี1* และ สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล2
Anchalee Yodsri 1* and Sukanya Kaowiwattanakul 2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใน 3 ด้าน คือด้าน
คุณภาพวิชาการ ด้านคุณภาพครู และ ด้านการวิจัยและพัฒนา ประชากรในการวิจัยครั้งนีค้ ือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จ านวน 152 คน สัง กั ดส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จาก 20
โรงเรี ยน ใน 2 จังหวัด ได้แ ก่ จัง หวัด ลาปาง และ จัง หวัด ลาพูน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็ บรวบรวมข้อ มูล ได้แ ก่
แบบสอบถาม สถิตทิ ีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทัศนคติในด้านคุณภาพครู อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.67 ด้านการวิจัยและพัฒนาและด้านคุณภาพวิชาการ อยู่ในระดับปานกลางมี
ค่าเฉลี่ย คือ 3.42 และ 3.01 ตามลาดับ ข้อมูลจากคาถามปลายเปิดพบว่าในด้านคุณภาพวิชาการ ครูผู้สอนคิดว่า
เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมาตรฐานสากลและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนมีส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ได้จริงในการ
จัดการเรียนการสอน มีการวัดผลประเมินผลมีความครอบคลุมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามแบบทดสอบวัดระดับ
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล (The Common European Framework of Reference
for Languages: CEFR) ด้านคุณภาพครู พบว่าครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ส่ือน
วัติกรรมในการจัดการเรียนการสอน เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษและอบรมสัมมนาอย่าง
ต่อเนื่อง ในส่วนของด้านการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมกี ารทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัย
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการประเมินผลการวิจัยของครูในทุก
ภาคเรียนและ จัดให้มีเวทีนาเสนองานวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นการทาวิจัย
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คาสาคัญ: ทัศนคติ โรงเรียนมาตรฐานสากล สภาพการจัดการเรียนการสอน

Abstract
The purpose of this research was to investigate the attitude of English teachers in World - Class
Standard School under the Secondary Educational Service Area Office 35 towards the conditions of English
Teaching and Learning in three aspects: quality of academic, quality of English teachers and quality of research
and development. The populations of this research were 152 of Secondary School English teachers in WorldClass Standard School under the Secondary Educational Service Area Office 35 from 20 schools in two
provinces, Lampang and Lamphun. The instruments used for collecting data was questionnaire. The data were
statistically analyzed in terms of percentage, mean and standard deviation.
The results showed that the attitudes of English teachers in World-class Standard School in the aspect
of the quality of teacher were in the highest level with the mean score of 3.67. The quality of research and
development with the quality of academic were in the middle level with the mean score of 3.42 and 3.01
respectively. The information from the open ended questions showed that in the aspect of the quality of
academic the teachers thought that the content of the curriculum was suitable and corresponded to the context
of the World- Class Standard School and the Basic Education Core Curriculum 2551. The school provided
teaching materials with learning resources and technology which were up to date and practical with teaching
and learning. The assessment included listening, speaking, reading and writing skills following the Common
European Framework of Reference for Languages: CEFR. According to the quality of teacher, the teachers were
competent in English Language, able to use the innovation in teaching and learning, and regularly attended
English test and training, in terms of the research and development, the schools continuously promoted the
teachers to do the research and using the research results to uplift the academic quality to be in line with the
world-class standard. Besides, the school also evaluated the teachers research every semester and provided a
forum for presenting the action research to share and exchange the knowledge.op.
Keywords: Attitude, World-Class Standard School, Conditions of teaching and learning

บทนา
โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โดยมีความมุ่งหวังว่านักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ซึ่งหมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศทาง
วิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด และมีการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ โดยมีระยะเวลา
ดาเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553-2555 วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้มีดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
(World Citizen) เป็นเลิศวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 2)ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมที่มีความเป็น
สากล ได้แก่ ทฤษฏีความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended-Essay) กิจกรรมโครงงาน
เพื่อสาธารณประโยชน์ (CAS: Creativity, Actions, Service) และโลกศึกษา (Global Education) และ 3) ยกระดับการ
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บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)ซึ่งในจานวน 500 โรง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 381
โรง โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรง ทั้งนี้การดาเนินการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล จะมุ่งพัฒนา 5
ด้านคือ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนาจุดเด่นของหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร
English Program (EP) Mini English Program (MEP) International English Program (IEP) หรือ International
Baccalareate (IB) หรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทางนามาปรับหลักสูตรให้เข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
เหนืออื่นใดจะจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/รายวิชาเพิ่มเติม 4 วิชา ได้แก่ทฤษฏีองค์
ความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended-Essay) โลกศึกษา (Global Education) และการ
สร้างโครงงาน (Create Project Work) 2) พัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ ภายในปี
2555 3) พัฒนาครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 4) พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกับสานักพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 5) พัฒนาระบบบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ โรงเรียน
มาตรฐานสากล การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
โดยเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลนี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตามปฏิญญาว่าด้วยการ
จัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to know, Learning to do, Learning to live together and
Learning to be. (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) โดยหนึ่งในจุดเน้นที่
สาคัญในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีการพัฒนาก้าวสู่ความเป็นสากล คือทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
และ ภาษาอั ง กฤษก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในภาษาที่ โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ สอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนระบุว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้อย่าง
แพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง โดยที่องค์ความรู้ที่สาคัญของโลกส่วนใหญ่ถูกบันทึกและเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ จึงมี
ความจาเป็นที่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพื่อนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยต่อไป (แนวปฏิบัตติ ามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ, 2557)
ทั้ง นี้ผู้ วิจัย ได้ เล็ งเห็ น ความส าคั ญ ของในการพั ฒ นาโรงเรี ยนมาตรฐานสากลไปสู่ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้
บุคลากรหลักที่เป็นกลไกและเป็นตัวขับเคลื่อนให้ไปสู่ความสาเร็จได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึ กษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน นักเรียนเป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
จึงสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ในด้านคุณภาพ
วิชาการ ด้านคุณภาพครู และ ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางการกาหนดนโยบาย วาง
แผนการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลดี
ต่อคุณภาพการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

กรอบแนวคิด
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
วิชาการ ด้านคุณภาพครู และ ด้านการวิจัยและพัฒนา ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในจังหวัดลาปางและลาพูน จานวน
152 คน

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 152 คน จากโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลาปาง จานวน 12 โรงเรียน และ จังหวัดลาพูน จานวน 8 โรงเรียน รวม
ทั้งสิ้น 20 โรงเรียน
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้ศึกษาดาเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
แบบสอบถามทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 21 ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ด้านคุณภาพวิชาการ ด้านคุณภาพครู และ ด้านการวิจัยและพัฒนา
ตอนที่ 3 คาถามปลายเปิด (Open-Ended) จานวน 3 ข้อ เกี่ยวกับทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert) คือ ระดับทัศนคติ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน 21 ข้อ
3. ส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
4. นาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และหาดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม ในการตรวจสอบแบบสอบถาม มีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
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และด้านวัดผล ทั้งหมด 3 คน จากนั้นผู้วิจัยนาผลการตรวจสอบค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ ได้ดังนี้ ค่า IOC
ของแบบสอบถามของวิจัยในครัง้ นี้ มีคา่ ความเชื่อมั่น 0.86 ผู้วิจัยเลือกข้อที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ .50 ขึ้นไป
5. นาแบบสอบถามมาแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วทดลองใช้ (Try Out) จานวน 30 ชุด กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรใน
การวิจัย แล้วนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้กับประชากรในการ
วิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แจกแบบสอบถามทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้แก่กลุ่มประชากรเพื่อทาการกรอกข้อมูล
2. นาแบบสอบถามทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเจตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
(SPSS)
3. นาแบบสอบถามทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเจตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตอนที่ 3 มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีพรรณนา

ผลการศึกษา
การศึกษาทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครัง้ นี้ ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ขอ้ มูลและเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
35
117
152

ร้อยละ
23.03
76.97
100

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 152 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 76.97
เพศชาย จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03
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ตาราง 2 ข้อมูลพืน้ ฐาน
อายุ

จานวน
0
25
52
75
152

ต่ากว่า 25 ปี
25 - 34 ปี
35 - 49 ปี
50 ปีข้นึ ไป
รวม

ร้อยละ
0
16.44
34.21
49.34
100.00

จากตาราง 2 พบว่าอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 50 ปีขนึ้ ไป มีจานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 49.34 อายุ 3549 ปี จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21 และ อายุ 25-34 ปี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.44 ทัง้ นี้ไม่มผี ู้ตอบ
แบบสอบถามที่มอี ายุต่ากว่า 25 ปี
ตาราง 3 ข้อมูลพืน้ ฐาน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
อื่นฯ
รวม

จานวน
0
101
0
51
0
152

ร้อยละ
0
66.45
0
33.55
0
100.00

จากตาราง 3 พบว่าวุฒกิ ารศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 66.45 สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 33.55
ตาราง 4 ข้อมูลพื้นฐาน
จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
ใช่
ไม่ใช่
อื่นๆ
รวม

จานวน
152.00
0.00
0.00
152

ร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.0

จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 152 คน สาเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จานวน 152
คน คิดเป็นร้อยละ 100.0
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ตาราง 5 ข้อมูลพื้นฐาน
ตาแหน่ง
ครูผู้ชว่ ย
ครู
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
อื่นๆ

จานวน
15.00
21.00
71.00
45.00
0.00
0.00
152

รวม

ร้อยละ
9.87
13.82
46.71
29.61
0.00
0.00
100.00

จากตาราง 5 พบว่า ตาแหน่งทางวิชาการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูชานาญการ จานวน 71
คน คิดเป็นร้อยละ 46.71 และ ครูชานาญการพิเศษ จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.61 ตาแหน่งครู จานวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.82 และ ตาแหน่งครูผู้ชว่ ย จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87
ตาราง 6 ข้อมูลพื้นฐาน
ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
มากกว่า 16 ปี
รวม

จานวน
0.00
15.00
21.00
71.00
45.00
152

ร้อยละ
0.00
9.87
13.82
46.71
29.61
100.00

จากตาราง 6 พบว่ า ประสบการณ์ ก ารท างานส่ ว นใหญ่ 11-15 ปี จ านวน 71 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 46.71
ประสบการณ์ ทางานมากกว่า 16 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.61 ประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี จานวน 21
คน คิดเป็นร้อยละ 13.82 และประสบการณ์ทางาน 1-5 ปี จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87
ตาราง 7 ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนชั่วโมงที่สอน
ต่ากว่า 12 ชั่วโมง
12 - 18 ชั่วโมง
มากกว่า 18 ชั่วโมง

จานวน
21.00
103.00
28.00
152

รวม

ร้อยละ
13.82
67.76
18.42
100.00

จากตาราง 7 พบว่า จานวนชั่วโมงที่สอนส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 12-18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 67.76 จานวนชั่วโมงสอนมากกว่า 18 ชั่วโมง จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42
และ ชั่วโมงสอนต่ากว่า 12 ชั่วโมง จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.82
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ตาราง 8 ข้อมูลพื้นฐาน
ภาระงานพิเศษอื่นๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารบุคคล
อื่นๆ

จานวน
70.00
20.00
35.00
27.00
0.00
152

รวม

ร้อยละ
46.05
13.16
23.03
17.76
0.00
100.00

จากตาราง 8 พบว่าภาระงานพิเศษอื่นๆ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ จานวน 70
คน คิดเป็นร้อยละ 46.05 สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03 สังกัดกลุ่มบริหารบุคคล
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76 และ สังกัดกลุ่มบริหารงบประมาณ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16
ตาราง 9 ข้อมูลพื้นฐาน
ประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะของผู้สอน
ศึกษาต่อปริญญาเอก
ศึกษาต่อปริญญาโท
ร่วมสัมมนาวิชาการ/อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ศึกษาด้วยตนเอง
อื่นๆ
รวม

จานวน
0.00
18.00
49.00
45.00
40.00
0.00
152

ร้อยละ
0.00
11.84
32.24
29.61
26.32
0.00
100.00

จากตาราง 9 พบว่า ประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะของผูส้ อน ส่วนใหญ่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ/อบรม
เชิงปฏิบัตกิ าร จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.24 มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จานวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.61 ศึกษาด้วยตนเอง จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 และ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.84
ตาราง 10 ข้อมูลพื้นฐาน
เคยได้รับการทดสอบความรูท้ างภาษาอังกฤษ

จานวน

เคย
ไม่เคย

152.00
0.00
152

รวม

ร้อยละ
100.00
0.00
100.00

จากตาราง 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เคยการเข้ารับการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ จานวน 152
คน คิดเป็นร้อยละ 100
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ตาราง 11 ข้อมูลพื้นฐาน
การสอบวัดระดับความรูท้ างภาษาอังกฤษ

จานวน

ร้อยละ

A1
A2
B1
B2

5
73
53
20

3.29
48.03
34.87
13.16

C1

1

C2

0
152.00

0.66
0.00
100.00

รวม

จากตาราง 11 พบว่าผลการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ A2
จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48.03 รองลงมาคือระดับ B1 จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 34.87 ระดับ B2 จานวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 ระดับ A1 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29 และ ระดับ C1 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.66 ทั้งนีไ้ ม่มผี ใู้ ดสอบได้ระดับ C2
ตาราง 12 ข้อมูลพืน้ ฐาน
โรงเรียนมีครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
มี
ไม่มี
รวม

จานวน
17.00
3.00
20.00

ร้อยละ
85.00
15.00
100.00

จากตาราง 12พบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนใหญ่มคี รูต่างชาติเจ้าของภาษา สอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร จานวนทั้งสิ้น 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85 และไม่มีครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 3
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.00
ตอนที่ 2 ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียน การสอน
ภาษาอังกฤษ
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ตาราง 1 ด้านคุณภาพวิชาการ
รายการ

X

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

1.

โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล ได้แก่
หลักสูตร English Program (EP) Mini English Program (MEP) International English
Program (IEP) International Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะ

2.45

1.41

น้อย

2.

โรงเรียนจัดหลักสูตรที่สง่ เสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
โรงเรียนจัดหลักสูตรด้านอาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ
ปรับลดเนื้อหาในหลักสูตร เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาหรือกิจกรรมสู่
มาตรฐานสากล ทฤษฏีองค์ความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนเรียงความ
ขั้นสูง (Extended Essay) การสร้างโครงงาน (Create Project Work)
ปรับลดเนื้อหา เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหากิจกรรมในหลักสูตร สู่สาระการเรียนรู้
ที่จะส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ
ปรับลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรู้ดว้ ยตนเองให้แก่นักเรียน
โรงเรียนใช้หนังสือ ตาราเรียน สื่อที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ
(Quality Classroom System)
โรงเรียนใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจาก
การสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรียน
กับสถานศึกษาระดับต่างๆ ทั้งใน และ ต่างประเทศ
เฉลี่ย

3.57

1.03

มาก

1.49
2.84

1.01
1.36

น้อยที่สุด
ปานกลาง

3.08

1.01

ปานกลาง

3.53

0.92

มาก

3.41
3.62
3.11

0.91
0.88
1.08

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.99

1.15

ปานกลาง

3.01

1.08

ปานกลาง

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

จากตาราง 1 พบว่า ทัศนคติในภาพรวมของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในด้านคุณภาพวิชาการ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
โดยมี ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 3.01 โดยในข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 8 โรงเรียนใช้หนังสือ ตาราเรียน สื่อที่มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ3.62 รองลงมาคือ ข้อที่ 2 โรงเรียนจัดหลักสูตรที่มีความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความ
ถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 3.57 ลาดับที่ 3 คือข้อที่ 6 ปรับลดเนื้อหา เพิ่ม
ความเข้มข้นของเนื้อหากิจกรรมในหลักสูตร สู่สาระการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ โดยมีค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 3.53
และ ข้อที่ 3 โรงเรียนจัดหลักสูตรด้านอาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย X น้อยที่สุด เท่ากับ 1.49
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ตาราง 2 ด้านคุณภาพครู
รายการ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านวิชาการ ผ่านการประเมินในระดับชาติ
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ
ผ่านการประเมินระดับชาติ
3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้หนังสือ ตาราเรียน และสื่อ ที่เป็นภาษาต่างประเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน
5. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบ ออนไลน์ (Online)
และ ออฟไลน์ (Offline)
6. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัด
การเรียนการสอนกับนานาชาติ
7. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้การวิจัยในชัน้ เรียน สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
และแก้ปญ
ั หาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
8. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล
เฉลี่ย

X

S.D.

ระดับ
ทัศนคติ

3.52

0.86

มาก

3.63

0.84

มาก

4.02
3.91

0.72
0.82

มาก
มาก

3.73

0.92

มาก

3.45

1.02

ปานกลาง

3.47

0.75

ปานกลาง

3.66
3.64

0.72
0.25

มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ทัศนคติในภาพรวมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในด้านคุณภาพครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
มาก

X

เท่ากับ 3.64 ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน

การสื่อสารค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.02รองลงมาคือ ข้อที่ 4 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้หนังสือ ตาราเรียนและสื่อที่เป็น
ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 3.91 และ ข้อที่ 6 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ มีค่าเฉลี่ย X น้อยที่สุด เท่ากับ
3.45
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ตาราง 3 ด้านการวิจัยและพัฒนา
รายการ
1. โรงเรียนดาเนินการจัดทาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
และใช้ผลการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. โรงเรียนประเมินผลการวิจัยของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องในทุกภาคเรียน และ
ปฏิบัตเิ ป็นแนวเดียวกันในทุกชัน้ เรียน
3. โรงเรียนจัดให้มีเวทีนาเสนอการวิจัยในชัน้ เรียน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล
เฉลี่ย

X

S.D.

3.62

0.89

ระดับ
ทัศนคติ
มาก

3.42

0.87

ปานกลาง

3.22

0.96

ปานกลาง

3.42

0.91

ปานกลาง

จากตาราง 3 พบว่า ทัศนคติในภาพรวมของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในด้านการวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
เกณฑ์ปานกลาง X เท่ากับ3.42 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 โรงเรียนดาเนินการจัดทาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ค่าเฉลี่ย X

เท่ากับ 3.62 รองลงมาคือ ข้อ 2 โรงเรียนประเมินผลการวิจัยของครูอย่างต่อเนื่องในทุกภาคเรียน

และปฏิบัติแนวเดียวกันในทุกชั้นเรียน ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ3.42 และ ข้อ 3 โรงเรียนจัดให้มีเวทีนาเสนอการวิจัยใน
ชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล มีการปฏิบัติน้ อยที่สุด ค่าเฉลี่ย X
เท่ากับ 3.22
ตอนที่ 3 ข้อมูลจากคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล
สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 35 ต่ อ สภาพการจั ด การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษ
1. ด้านคุณภาพวิชาการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อสภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้ปฏิบัตใิ นปัจจุบันและหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน สามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในบริบทสากลได้ และมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในปัจจุบันมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนมาตรฐานสากล อีก
ทั้ง ได้ รับการตรวจสอบคุ ณ ภาพวิชาการจากผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิที่มีค วามเชี่ย วชาญ ในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหลักสูตร
โรงเรี ย นมาตรฐานสากล เพื่อ สร้ า งนัก เรี ย นให้ มีศั ก ยภาพความเป็ น พลโลก (World Citizen) อั น ประกอบด้ ว ย
คุณลั กษณะดัง นี้ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อ สารได้อ ย่างน้อ ย 2 ภาษา ล้าหน้า ทางความคิ ด และผลิตงานอย่า ง
สร้างสรรค์ อีกทั้งปรับปรุงเนื้อหาในบทเรียนให้มีความเป็นสากล สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาและวัฒ นธรรม ควบคู่ ไปกับการน าไปใช้ใ นชีวิต ประจ าวั น ครู ผู้ส อนปรั บวิธี เรีย น เปลี่ย นวิธีส อนให้ มีค วาม
หลากหลาย ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทความแตกต่างของผู้เรียน เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร การฟั ง พูด อ่าน และ เขียน เช่นมีการสอดแทรกการเขีย นความเรียงขั้นสูง การเขี ยน Essay และ
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Extended Essay ในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งโรงเรียนมาตรฐานสากล
ส่ ว นใหญ่ ได้ จั ด หาครู ต่ า งชาติ เจ้ า ของภาษา เป็ น ครู ผู้ ส อนในรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษฟั ง -พู ด เพื่ อ พั ฒ นาการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียน
ในด้ า นหลั ก สู ต รรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษในโรงเรี ย น พบว่ า หลั ก สู ต รรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลสามารถพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในบริบทสากลได้ เนื่องจากมี
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นประเด็นใน
การศึกษาภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุมความเป็นสากลดังนี้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษากับวัฒนธรรม ภาษาและ
ความสั ม พั นธ์กั บ กลุ่ มสาระการเรียนรู้อื่ น และภาษากั บ ชุม ชนและโลก รวมทั้งหลั ก สู ตรภาษาอั งกฤษเทียบเคีย ง
มาตรฐานสากล (CEFR ) ที่มีความทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน ให้แ ก่
นักเรียนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอั ง กฤษ ดั ง นี้ 1.ใช้ ก รอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอั งกฤษที่ เป็ น สากล ได้ แ ก่ The Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็ น กรอบความคิ ด หลั ก ในการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ 2.ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรูโ้ ดยเน้นการสื่อสาร
(Communicative Language Teaching : CLT) 3. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานหลัก
4.ส่งเสริมการยกระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ เช่นขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เช่น ห้องเรียนพิเศษ English Program พัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเป็นการทั่วไปและแบบเข้ม 5.
ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นการสื่อสาร (CLT) และ
เป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR 6. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของ ครูและผู้เรียน
2. ด้ า นคุ ณ ภาพครู ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ แ สดงทั ศ นคติ เชิ ง บวกต่ อ การประเมิ น ผลทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน และนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (The Common European Framework of Reference for Languages :CEFR) จากการศึกษาพบว่ามี
ความเหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจาก
เป็นแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและผู้เรียนด้วยชุดข้อสอบที่มีความครอบคลุมในเนื้อหา
ทักษะ การฟัง พู ด อ่าน และเขียน โดยใช้ชุดทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล เมื่อทดสอบแล้วสามารถทราบผลการ
ทดสอบในทันที ทาให้สามารถนาเอาผลการสอบที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
พบว่าอายุของครูผู้เข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และ ทักษะการใช้คอมพิ วเตอร์ มีผลต่อการทดสอบวัดระดั บ
ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล (The Common European Framework of Reference for
Languages :CEFR) ดังปรากฎจากผลข้อมูลทั่วไปด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขนึ้ ไป
จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 49.34 ด้วยอุปสรรคในด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม อาจเป็นปัจจัยที่ทาให้ผลสอบ
วัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษมีระดับต่า โดยสอดคล้องกับข้อมูลด้านผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่ระบุว่า ครูที่มี
ผลสอบในระดับ A1 มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29 และ ระดับ A2 จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48.03 ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ และผู้เข้าทดสอบมีอายุมากทาให้มีทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่อนข้างน้อย หรืออาจจะพบปัญหาด้านระบบสารสนเทศเช่น ระบบสัญญาณ Wifi Internet ไม่เสถียร จนส่งผลทาให้
ไม่สามารถทาแบบทดสอบทันเวลา ทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการสอบได้
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3. ด้ านการวิจัย และพั ฒนา ผู้ต อบแบบสอบถามเห็ นว่าควรส่ง เสริม ให้ค รูไ ด้เข้า ร่ว มการอบรมวิจั ยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดทาวิจัยในชั้นเรียนและสร้างสื่อนวัตกรรม รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดจัดเวทีการ
น าเสนอแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ ลงานวิ จั ย และประกวดสื่ อ นวั ต กรรมในระดั บ โรงเรี ย น กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย ระดั บ ภาค
ระดับประเทศ และ ระดับชาติ ตลอดจนมีทักษะชีวิตรวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ทัศนคติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อปัจจัยด้าน
คุณภาพครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย 1.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 2.
ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษใช้ห นั ง สือ ต าราเรี ย นและสื่อ ที่ เป็ น ภาษาต่า งประเทศ ในการจั ด การเรี ย นการสอน และ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานทั้ งระบบ ออนไลน์ (Online) และ
ออฟไลน์ (Offline) ซึ่งสอดคล้อง บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติแนวทางการจัดการศึกษา ในมาตรา (25) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สร้าง
สภาพสิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545:12-14)
ปั จ จั ย ที่ มีค่ า เฉลี่ ย รองลงมา อยู่ใ นเกณฑ์ ปานกลาง คื อ ทั ศ นคติ ต่อ ปั จ จั ย ด้ า นการวิจั ย และพั ฒ นา ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1.โรงเรียนดาเนินการจัดทาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัย
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 2. โรงเรียนประเมินผลการวิจัยของครูอย่างต่อเนื่องในทุก
ภาคเรียนและปฏิบัติเป็ นแนวเดียวกันในทุกชั้น เรียน 3. โรงเรียนจัด ให้ มีเวทีนาเสนอการวิจัยในชั้นเรี ยน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล จากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการ
เตรียมพร้อมเพื่อให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนโดยการจัดอบรม /สัมมนา เพื่อให้ครูได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจัย มี
การแต่ง ตั้ ง คณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการ/ผู้ รั บผิ ด ชอบดู แ ลการท าวิจั ย ในชั้ น เรี ย นอย่า งชั ด เจน รวมทั้ ง
จัดเตรียม/หาเอกสาร สาหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการวิจัยไว้อย่างเพียงพอ ครูได้ทาการวิจัยไว้หลายลักษณะ
เช่น วิจัยหน้าเดียวอย่างน้อย 1 เรื่อง/ภาคเรียน รวมถึงมีบางส่วนที่ทาวิจัยเต็มรูปแบบและนาผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2545
มาตรา 24 (5) และ 30 ที่ให้ครูใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยการทาวิจัยอย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ในขณะเดียวกันพบว่ามีบางส่วนที่มีการทาวิจัยแต่ไม่มีการนาผลไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนั้น ยังมีบางส่วนไม่ได้ดาเนินการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูไม่มีเวลา ครูให้ความสาคัญกับการทาวิจัยน้อยกว่าที่
ควร รวมถึงขาดความรู้และทักษะในการทาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ อภิรดี ทองพลอย (2552) ซึ่งศึกษาสภาพปัญหาการ
ทาวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า
ครูมีปัญหาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มคี วามทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ย วกับการ
ทาวิจัย และการวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียน
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สาหรับปัจจัยด้านคุณภาพวิชาการ พบว่า 1. โรงเรียนมาตรฐานสากลใช้หนังสือ ตาราเรียน สื่อที่มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 2. โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน 3. ปรับลดเนื้อหาเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหากิจกรรมในหลักสูตรสู่สาระการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมสู่
ความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อ 3 กล่าว
ว่า “หลักสูตรแกนกลางฯนี้เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพและความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น (ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน , 2550.
ออนไลน์)” ทั้งนี้ในกรพัฒนาคุณภาพวิชาการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอว่าโรงเรียนควรมีการแจ้งให้ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลเพื่อการมีส่วนร่วมและเตรียมพร้อมเพื่อใช้หลักสูตรและคุณภาพวิชาการโรงเรียน
มาตรฐานสากลต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยพบว่าด้านคุณภาพวิชาการ โรงเรียนมาตรฐานสากลทุกโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการในด้านการพัฒ นา
คุ ณ ภาพวิช าการ แต่ ถึงกระนั้ น ก็ ยั งมี บ างประเด็ น ที่ ต้ อ งพั ฒ นาและแก้ ไขเพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ บริบ ทของโรงเรีย น
ข้อ เสนอแนะที่ค วรด าเนิ น การคื อ 1) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาควรให้ ศึ ก ษานิ เทศก์ผู้ รับ ผิ ด ชอบ เข้าไปก ากั บ
ติดตาม ประเมินผลและให้คาชี้แนะในด้านการจัดทาหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในการให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาหลักสูตร
2. จากการวิ จั ย พบว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษในสาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ ยังดาเนินการในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะที่ควรดาเนินการคือ 1) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดอบรม
เตรียมความพร้อมให้กับครูผสู้ อน และ ควรทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นระยะๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. จากการวิจัยพบว่า ด้านคุณภาพครู ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการ
สอนกับนานาชาติน้อย รัฐบาลจึงควรเปิดโอกาสให้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ หรือ สนับสนุน
งบประมาณและส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับนานาชาติ
4. จากการวิ จั ย พบว่ า ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา พบว่ า ครู ผู้ ส อนส่ ว นใหญ่ ยั ง ประสบปั ญ หาในด้ า นขาด
แหล่งข้อมูลวิจัย ขาดความรูเ้ กี่ยวกับการทาวิจัยในชัน้ เรียน และ มีภาระงานสอนมากเกินไป จึงไม่มีเวลามากพอในการ
ดาเนินการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร สร้างขวัญ และกาลังใจในการทาวิจัยในชั้นเรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน และ เปิดเวทีในการนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ผลงานและความก้าวหน้าทางวิชาการแก่คณะครูต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาทั่วไปที่ไม่ใช่โรงเรียน
มาตรฐานสากลเพื่ อ ศึ ก ษาถึ งการจั ด การเรีย นการสอนตามนโยบายการปฏิ รูป การเรีย นการสอนภาษาอั งกฤษ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสื่อและนวัตกรรมตามกรอบ CEFR ที่สามารถพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี เพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุกั ญญา เกาะวิวั ฒนากุ ล อาจารย์ที่ปรึก ษาการศึกษาค้ นคว้าด้ วยตนเอง ที่ ได้ ให้ ค าปรึก ษา
คาแนะนาและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ปรั บปรุง ด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม ดร.สิงห์คา รักษ์ป่า และ นางเนาวรัตน์
กองตัน ที่ได้ตรวจแบบสอบถามและหาค่าความเที่ยงตรงของวิจัย
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น อย่างสู งไว้ ณ ที่น้ี ขอขอบพระคุณบุพการี ที่ใ ห้กาลัง ใจ สนับสนุนการทางาน
ตลอดจนคณะอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ในเรื่อง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทุกท่านที่ได้ให้ความสะดวกในการทางานจนประสบผลสาเร็จ
ขอขอบคุณนางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นาง
สมจิตร ดาวสุด ผู้อานวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา นางฆัสรากร วงค์ไชย ครูชานาญการ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
นางสาวทิพ ย์ว รรณ์ กาอิน ต๊ะ ครู ชานาญการ โรงเรีย นเตรี ย มอุ ดมศึก ษาพัฒ นาการเขลางค์ น คร นายประพั น ธ์
บุญวรรณ์ ครูชานาญการ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และ นางสาว
อุทุมพร ศักดิ์โสภิน ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่คอยให้การสนับสนุน ให้คาแนะนาในการทางานจน
ประสบผลส าเร็ จ ขอขอบพระคุ ณ ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษในโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกท่าน ที่ได้
เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามให้แก่ผู้วิจัย ท้ายสุดนี้คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บุพการีของผู้วจิ ัยและบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรม สั่งสอนให้ความรู้กับ
ผู้วิจัยตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน
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ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา อาเภอ
วังเหนือ จังหวัดลาปาง
Factors Affecting English Speaking Ability of Students in Wangnuawittaya
School, Wangnua District, Lampang Province
อภิชาต ดีงาม1* และ บรรจง ไชยรินคา2
Apichart Dee Ngam1* and Banjong Chairinkom2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
โรงเรียนวังเหนือวิทยา อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นการศึกษา
เชิงสารวจ จากจานวนประชากรทั้งหมด 1,335 คน ใช้การวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) ในระดับความเชื่อมั่น
95% จากตารางสาเร็จรูปของ Krejcie กับ Morgan ได้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 297 คน โดยปัจจัยที่ศึกษาแบ่งเป็น 3 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านผู้สอน 2) ปัจจัยด้านผู้เรียน และ3) ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียน จาก
ผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสารวจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation)และหาค่าร้อยละ (Percentage)
ผลการศึก ษาพบว่าปั จจัย ทั้ง 3 ด้า นมีผลต่อการพู ดภาษาอัง กฤษของนั กเรี ยนโรงเรี ยนวั งเหนือวิทยาใน
ภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในแต่
ละด้าน เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยด้านผู้สอนมีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนมากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมาคือปัจจัยด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุน
จากผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.97ตัวเงิน
คาสาคัญ: ปัจจัย, ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

Abstract
The purpose of this research was to study factors affecting English speaking ability of students in
Wangnuawittaya School under the Secondary Educational Service Area Office 35. The targets group of this
study consisted of 1,335 students by using Simple Sampling. The result of confident level was 95% using Krejcie
and Morgan’s formula. The samples sampling was 299 students. This research is to study speaking ability 3
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factors 1) Teacher factors 2) Learner factors 3) Promotion and supporting of parent for the educations
factors.The research instruments consisted of a questionnaire. The data obtained was analyzed by using mean,
standard deviation and percentage.
The findings showed the overall of three factors affecting English Speaking ability of students in
Wangnuawittaya School were revealed as Three point five zero. The result of this research was as follows; Four
point zero eight of the factors that affected English speaking of the teachers have the excellent data, Three point
four five of the factors that affected English speaking of the students have fair and Two point nine seven of the
factors that affected English speaking of the supporting of parents have fair.
Keywords: Factors, The Ability of English Speaking, Learner factors, Promotion and supporting of parent for the
educations factors, English speaking ability

บทนา
Globalization คือยุคสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร (Information Society) และเป็นยุคที่การติดต่อสื่อสารสามารถ
ทาได้อย่างไร้พรมแดน ด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและทันสมัย จึงทาให้คนบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
อย่างรวดเร็ว และในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จานวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้รวมกันเป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ซึ่งแน่นอนว่าประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหลายๆ
ด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึก ษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และอื่น ๆ กฎ
บัตรอาเซียน ข้อที่ 34 ได้บัญญัติไว้ว่า “The Working language of ASEAN shall be English” คือภาษาอังกฤษถูก
กาหนดให้เป็นภาษาทางานในการสื่อสารระหว่าง 10 ประเทศสมาชิก จากบทบาทและความสาคัญดังกล่าวของ
ภาษาอังกฤษจึงทาให้ภาครัฐและเอกชนได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย
ซึ่งจากการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ English Proficiency Index (EPI) ได้สารวจเกี่ยวกับความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ ของคนไทยชี้ให้เห็นว่าอยู่ในระดับต่ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆออยู่ในอันดับที่ 15 จาก 19
ของประเทศในทวีปเอเชียและอยู่ในลาดับที่ 56 จาก 72 ประเทศทั่วโลก (http://www.ef.co.th/epi/regions/ asia/
thailand/)
สาหรับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้นทักษะการฟังและทักษะการพูด ถือว่าเป็นทักษะที่จาเป็นมาก
เนื่องจากเป็นทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการสื่อสาร (กุณฑลีย์ ไวทยวณิช , 2545: 1) ซึ่งสอดคล้องกับนูนัน (Nunan,
1991:31) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันเน้นการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative
Approach) โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งทักษะการฟังและ
การพูดเป็นทักษะ ที่ถูกให้ความสาคัญมากที่สุด เนื่องจากจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวันมากที่สุด สอดคล้องกับ
เออร์ (Ur, 1981: 2 อ้างถึงในอติกานต์ทองมาก, 2552: 1) ที่กล่าวไว้วา่ ทักษะการพูดเป็นทักษะที่สาคัญที่สุดในบรรดา
ทักษะทั้งหมดเพราะเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความรู้ความสามารถทางภาษาเป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับ สกอตต์
(Scott, 1981: 70) กล่าวว่า ทักษะการพูดเป็นทักษะที่สาคัญและมีความจาเป็นมากเพราะผู้ที่พูดได้ย่อมสามารถรับฟัง
ผู้อื่นพูดได้อย่างเข้าใจ
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ภาษาอังกฤษถูกบรรจุให้เ ป็นวิชาหลักในหลักสูตรภาคบังคับของทุกโรงเรียนในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้
ส่งเสริมและปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาตลอด แต่นักเรียนก็ยังไม่สามารถ
พูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งก็อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่นปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมสนับสนุนจากครอบครัวและมีปัจจัยอื่นๆ ดังที่ วอลเบิร์ก (Walberg, 1989 : 149 - 150) ผู้ตั้งทฤษฎี
ผลผลิตทางการศึกษา (A theory of education productivity) ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของตัวผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยผล สัมฤทธิ์เดิม เจต
คติต่อ การเรี ย น แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ 2) ปั จ จั ย ด้ า นการเรี ย นการสอน ประกอบด้ ว ยพฤติก รรมการสอนของครู
ความสามารถของครู 3) ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางการเรี ย น ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแ วดล้ อ มทางบ้ า นและ
สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน สอดคล้องกับจาโคโบวิทส์ (Jakobovits, 1971 : 103-115) ได้ศึกษาปัจจัยที่ทาให้การเรียน
การสอน มีประสิทธิภาพ คือ 1) ปัจจัยด้านการสอน ได้แก่คุณภาพของครู โอกาสทางการเรียนของผู้เรียนและเกณฑ์
การประเมิน 2) ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถที่จะเข้าใจการสอน ความถนัด แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ ทัศนคติ
ที่ดีต่อครู กลยุทธ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 3) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ความยึดมั่นในภาษาตน
องค์ประกอบทางภาษาตนและภาวะสองวัฒนธรรมในสังคม และการ์ดเนอร์ (Gardner,1973:235-245) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว คือการที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองกระตุ้นผู้เรียนให้
เรียนภาษา สอนภาษาให้แก่ผู้เรียนและส่งเสริมความสาเร็จในการเรียนภาษา นอกจากนี้การ์ดเนอร์ Gardner (1985)
ยั ง ได้ เ สนออี ก ว่ า แรงจู ง ใจเป็ น ตั ว แปรที่ ส ามารถน ามาใช้ ใ นพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้ ก ารเรี ย น
ภาษาต่างประเทศสัมฤทธิ์ผลดีย่ิงขึ้น เพราะแรงจูงใจเป็นการผสมผสานระหว่างความพยายามกับความต้องการที่จะ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแรงจูงใจ มี2 ประเภท คือ แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrative Motivation) หมายถึงความต้องการ
เรียนภาษาต่างประเทศสาหรับการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ (Instrumental Motivation)
หมายถึงความต้องการเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อความเจริญก้าวหน้า เช่น การได้ทางานที่ดีมีรายได้ที่สูงขึ้นซึ่งมีการ
วิจัยพบว่าแรงจูงใจเชิงเครื่องมือเป็นปัจจัยสาคัญ ที่ส่งผลโดยตรงกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Tamimi & Shuib,
2009) และ (Al-Jarf, 2004; Ramachaudran, 2004;ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ และเสาวภา วิชาดี , 2555) ได้กล่าวว่า
องค์ประกอบแรงจูงใจด้านครูผู้สอน (Teacher-Specific Motivational Components) ประกอบด้วยพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของครูผู้สอน วิธีการสอน การมอบหมายงาน การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) แก่ผู้เรียนว่าผลงานของผู้สอนว่าถูกหรือผิดอย่างไร ผู้สอนควรใช้จิตวิทยาในการสอนและเลือกใช้อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนให้ทันสมัยน่าสนใจเช่น การเรียนการสอนโดยผ่านเกมหรือเพลง หรือการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตเป็นต้น นอกจากนี้ (Clement, 2006; Wong, 2005) ได้กล่าวว่าการจัดสภาพแวดล้อมและ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่เหมาะสมหลากหลายวิธีและมีความสนุกสนานก็มีความสาคัญ
ต่อการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน ดังที่ มนทิพย์ สุคนธมาน (2548: 5) ได้กล่าวว่าการสอนภาษาอังกฤษที่ควบคู่ไปกับ
กิจกรรมทางภาษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในวิชาที่เรียนก็มีความสาคัญด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเสริมแรง
บวก สามารถนาไปใช้ได้ในสถานการณ์ทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมแรงบวก ในลักษณะที่เป็นภาษาพูด
หรือภาษาท่าทาง ได้แก่ คาชมเชย การยิ้ม การให้ความสนใจ การยอมรับ ซึ่งวิธีการเสริมแรงบวก ควรให้ทันทีที่
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ทั้งนี้ข้อดีของการเสริมแรงบวก คือ เป็นวิธีธรรมชาติที่
สามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ตอ้ งลงทุนและเป็นการสร้างความรู้สกึ ที่ดีทางจิตใจให้กับนักเรียนได้
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จากงานวิจั ย และทฤษฎีที่ก ล่ า วมาล้ ว นมี อิทธิ พ ลหรื อ มีผ ลต่อ การเรี ย นภาษาอั ง กฤษและอาจมีผ ล ต่ อ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วย จากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
โรงเรียนวังเหนือวิทยาถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะกาหนดให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีการปรับแนว
การสอนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบั นที่มุ่งเน้นการสื่อสารที่นาไปใช้ได้จริงใน
ชีวติ ประจาวัน แต่จากการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียน วังเหนือ
วิทยาโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่าและความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนก็อยู่ในระดับต่าด้วย
เช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยในด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษรวมถึง
ส่งเสริมปัจจัยอื่นๆที่เอื้อต่อการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา อาเภอ
วังเหนือ จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

วิธีวิทยาการวิจัย
1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวังเหนือวิทยา อาเภอวังเหนือ
จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1,335 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวังเหนือวิทยา อาเภอวัง
เหนือ จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2559 จานวน 297 คน
จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้ศึกษาดาเนินการศึกษาใน ปีการศึกษา 2559
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสารวจปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสารวจข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Multiple choice)
ถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศ ช่วงอายุ ระดับชัน้ การศึกษา สถานภาพการพักอาศัย อาชีพของผู้ปกครอง
ตอนที่ 2 แบบสารวจปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา อาเภอวังเหนือ
จังหวัดลาปาง รวม 31 ข้อ เป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้านผู้สอน
2. ด้านผู้เรียน
3. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง
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การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจัยตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
2. วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ ต้องการประเมิน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขต
เนื้อหาและนิยามศัพท์เฉพาะ
3. กาหนดรูปแบบของแบบสารวจ โดยในการวิจัยในครั้งนี้เลือกใช้แบบหลายตัวเลือก (Multiple choice)
และแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
4. สร้ างแบบสารวจให้ ค รอบคลุ ม เนื้อหาการศึก ษาปัจ จั ย ที่ มีผ ลต่อ การพู ด ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย น
โรงเรียนวังเหนือวิทยาและให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
5. นาแบบสารวจที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้แบบประเมินค่า
ดรรชนี ความสอดคล้อง (IOC)
6. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.94
7. จัดพิมพ์แบบสารวจปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แจกแบบสารวจปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มตัวอย่างเพื่อทาการกรอกข้อมูล
2. นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิตโิ ดยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกาหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของ รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.50 – 5.00
อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
อยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49
อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49
อยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการศึกษา
การสารวจปัจจัยสารวจปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือ อาเภอวัง

เหนือ จังหวัดลาปาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ตาราง 1 แสดงค่าร้อยละข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

131
166
297

44.1
55.9
100.00

รวม

106
69
122
297

35.7
23,2
41.1
100.00

141
156
297

47.47
52.53
100.00

178
66
39
14
297

59.9
22.2
13.1
4.7
100.00

1. เพศ
1).ชาย
2).หญิง
2.อายุ
1).13 - 14 ปี
2).15 - 16 ปี
3).17 - 18 ปี
3.ระดับชั้น
1).มัธยมศึกษาตอนต้น
2).มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
4.อาชีพของผู้ปกครอง
1).เกษตรกร
2).รับจ้างทั่วไป
3).ค้าขาย / ธุรกิจ
4).ราชการ / รัฐวิสาหกิจ
รวม

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสารวจทัง้ หมด 297 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 166 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.9 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 มีอายุระหว่าง 17 – 18 ปี มากที่สุด
จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 รองลงมา 13 – 14 ปี จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และช่วงอายุ 15 16 ปี น้อยที่สุด จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ระดับการศึกษาของผู้ตอบสารวจพบว่าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมากที่สุดจานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 141 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.50 สถานภาพการพักอาศัยอยู่กับบิดา/มารดามากที่สุด จานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 รองลงมา
อาศัยอยูก่ ับญาติ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และอื่นๆ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ผู้ปกครองมีอาชีพ
เกษตรกรรมมากที่สุด จานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 66 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.2 อาชีพค้าขาย / ธุรกิจ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจน้อยที่สุด
จานวน14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา ในภาพรวม
รายการ
1
2
3

ด้านผู้สอน
ด้านผู้เรียน
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง
เฉลี่ย

N = 297
S.D.
̅
4.08
0.77
3.45
0.90
2.97
0.89
3.50 0.85

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตาราง 2 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา ในภาพรวมทั้ง
3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.50) เมื่อพิจารณาปัจจัยในแต่ละด้านโดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย พบว่าปัจจัยด้าน
ผู้สอนมีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนมากที่สุด ( ̅ = 4.08) รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านผู้เรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง ( ̅ = 3.45) และปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครองมีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนน้อย
ที่สุด ( ̅ = 2.97)
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
รายการ
1
2
3

ด้านผู้สอน
ด้านผู้เรียน
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง
เฉลี่ย

N = 141
S.D.
̅
4.10
0.78
3.42
0.90
2.94
0.96
3.49
0.88

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 3 พบว่าปัจ จัยที่ มีผลต่อการพูด ภาษาอังกฤษของนัก เรีย นโรงเรีย นวัง เหนือวิทยาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.49) เมื่อพิจารณาปัจจัยในแต่ละด้านโดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
พบว่า ปัจจัยด้านผู้สอนมีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.10) รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านผู้เรียนมีผล
ต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.42) และปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองมีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูใ่ นระดับปานกลาง ( ̅ = 2.94)
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวั งเหนือวิทยาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายการ
1
2
3

ด้านผู้สอน
ด้านผู้เรียน
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง
เฉลี่ย

N = 156
S.D.
̅
4.06
0.77
3.46
0.90
3.01
0.92
3.51
0.88

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตาราง 4 พบว่าปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ การพูด ภาษาอั งกฤษของนัก เรี ยนโรงเรีย นวัง เหนือวิทยาระดั บชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.51) เมื่อพิจารณาปัจจัยในแต่ละด้านโดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
พบว่า ปัจจัยด้านผู้สอนมีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.06) รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านผู้เรียนมีผล
ต่อการพุดภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูใ่ นระดับปานกลาง ( ̅ = 3.46) และปัจจัยด้านการส่งเสริมจากผู้ปกครองมีผล
ต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูใ่ นระดับปานกลาง ( ̅ = 3.01)

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเมื่อจาแนกตามระดับชั้นของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา พบระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผู้สอน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผู้เรียน
และน้อยที่สุดคือปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้ปกครอง โดยในภาพรวมของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนมาก
ที่สุดคือ ปัจจัย ด้านผู้สอน รองลงมาคือปัจจัยด้านผู้เรียน และน้อยที่สุดคือปัจจัยด้านการส่ งเสริมและสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง โดยในภาพรวมของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับมาก ซึ่งสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทั้ง 3 ด้านของนักเรียนทั้งสองระดับชั้นไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิเคราะห์ข้ อมูล จากแบบส ารวจสามารถสรุ ปได้ ว่าปั จจัยที่ มีผลต่อการพู ดภาษาอั งกฤษของ
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยามากที่สุดคือด้านผู้สอน รองลงมาคือปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากผู้ปกครองน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเนตรนภา ประเสริฐ สังข์(2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ปัจจัยด้านครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยด้าน
ครูผู้สอนมีอทิ ธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ มีบทบาทช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ครูมีเทคนิคและวิธีการจูง
ใจจะทาให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นและยังพบว่าปัจจุบันสื่ออินเทอร์เนตและเทคโนโลยี
เข้ามามีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ส่ือดัง กล่าวพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาและยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของมิลแมน (Millman 1981 : 174) ได้กล่าวลักษณะและวิธีจัดการเรียนการสอนของผู้สอนเป็น
ปัจ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด เพราะถือ ว่า ผู้ ส อนเป็ น ผู้ ที่มีบทบาทสามารถก าหนดควบคุ ม และจั ด การห้ อ งเรี ย นมากที่ สุ ด
เนื่องจากลักษณะและวิธีการสอนสามารถส่งผลให้ผู้เรียนตั้งใจและมีความสุขการเรียน
นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของธนวั ฒ น์ อรุ ณ สุ ข สว่ า ง(2558)ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษตามทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
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ปัจจัยสนับสนุน ที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อจาแนกรายข้อ
พบว่า ปัจจัยสนับสนุนที่สง่ ผลอยู่ในระดับมากมี 1 ข้อคือ ด้านตัวครูผู้สอน ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง มี 3 ข้อ คือ ด้านโรงเรียน ด้านตัวผู้เรี ยน และด้านครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ(Jakobovits1973:103-115) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการเรียนการสอนภาษาที่สองและสรุปได้ว่า
ปัจจัยที่จะทาให้ การเรียนการสอนมีคุณภาพขึ้นอยู่กับผู้สอนคือคุณภาพการสอนและความรู้ความสามารถของครู
รองลงมาคือปัจจัยด้านผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยความสามารถทางสติปัญญา ความถนัด ความมานะพยายาม การมีเจ
คติที่และลักษณะนิสัยทางการเรียน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุศรา เต็มลักษมี(2558) ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าด้านครอบครัวและรายได้อยู่ในระดับปาน
กลาง และสอดคล้องกับแนวคิดของ King, et al. (1966)
ได้เสนอประเภทของการสนับสนุนของครอบครัวว่า
ประกอบด้วยการ สนับสนุน 2 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมี ความคิด และ
ลักษณะนิสัยที่เข้าอกเข้าใจ เอาใจใส่ ให้กาลังใจกัน เต็มใจที่จะรับฟัง เห็นอกเห็นใจ พูดคุย ให้คาแนะนา และมี
ความคิดด้านทางบวก รวมถึงดูแล ห่วงใย ใส่ในสิ่งที่สมาชิกทาอยู่ 2) การสนับสนุนด้านทรัพยากร คือ การที่สมาชิกใน
ครอบครัว แสดงออกถึงพฤติกรรมในการจะช่วยเหลือและจัดหาทรัพยากรอื่ นๆ แก่สมาชิกในครอบครัว เช่น สิ่งของ
เงินทอง หรือแรงงานมีความเต็มใจที่จะแบ่งเบาภาระในบ้าน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ปัจจัยด้านผู้สอน จากผลการวิจัยผู้สอนสามารถนาผลการวิจัยไปปรับใช้กับการพัฒนางานสอนและ
หลักสูตรจากงานวิจัยนีม้ ขี ้อคาถามจากแบบสารวจที่สามารถนาไปใช้ได้ เช่นเลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรี ยนได้ ซั กถามและแสดงความคิ ด เห็ น เป็ นภาษาอัง กฤษ ใช้ส่ือ ที่ หลากหลายในการสอนพู ด
ภาษาอังกฤษ มีการแก้ไขผู้เรียนเมื่อผู้เรียนพูดผิด เน้นการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
จาลองสถานการณ์สมมุตทิ ี่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่ สุด รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือและให้กาลังใจผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม
ปัจจัยด้านผู้เรียน จากผลการวิจัยมีข้อคาถามจากแบบสารวจที่สามารถนาไปใช้ได้อย่างหลากหลายวิธีการ
ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้เช่น ผู้เรียนควรติดตามสื่อต่าง ๆ ที่นาเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ เช่น ข่าว เพลง ภาพยนตร์ การ์ตูน กีฬา ตั้งใจฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในห้องเรียนจากการ
จาลองสถานการณ์ต่างๆ สร้างกาลังใจให้ตัวเองมีความมั่นใจว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้
ผู้เรียนควรท่องคาศัพท์เพื่อช่วยในการฝึกพูดภาษาอังกฤษและฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอย่างสม่าเสมอ โดยใช้ส่อื
และอุปกรณ์ช่วยในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เช่น พจนานุกรมภาษาอังกฤษ สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ YouTube
เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะการพูดได้อย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผล
ปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง มีข้อคาถามจากแบบสารวจที่สามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษคือ ผู้ปกครองควรเอาใจใส่ให้กาลังใจผู้เรียน ชื่นชมให้รางวัลเมื่อผู้เรียนมีผลการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษได้เป็นที่น่าพอใจ สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพูดภาษาอังกฤษต่างๆ
โดยหาโอกาสทากิจกรรมทางภาษาร่วมกัน ทดลองใช้ภาษาอังกฤษกันภายในครอบครัวอย่างง่ายๆ รวมถึงส่งเสริม
สนับสนุน ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพใน
อนาคต
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ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
ข้อ 1.ควรวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ การพักอาศัยของผู้เรียน ผล
การเรียนและอาชีพของผู้ปกครองที่สง่ ผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ
ข้อ 2.ควรให้ผู้เรียนได้เขียนข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและการสัมภาษณ์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ
สาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
ข้อที่ 3. เนื่องจากผู้ปกครองไม่มคี วามรู้ทางภาษาอังกฤษดีพอที่จะสามารถสื่อสารในครอบครัวหรือ ให้
คาแนะนากันได้ จึงทาให้การใช้ภาษาอังกฤษกันในครอบครัวจึงอยู่ในระดับต่ามากเช่นกัน ดังนั้นผู้สอนควรสนับสนุน
ให้ผู้ปกครองแสวงความรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันกับผู้เรียน
ข้อที่ 4. ควรมีการประเมินตนเองของปัจจัยในแต่ละด้าน เช่น ตัวครูตอบแบบสารวจปัจจัยในด้านผู้สอน ตัว
นักเรียนตอบแบบส ารวจปัจจัยในด้านผู้เรียน ผู้ปกครองตอบแบบสารวจปั จจัยในด้านการส่ง เสริมสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง
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พิธีกรรมและความเชื่อในพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยมที่บ้านเจน
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
The Ritual and The Belief in RituaI Ineantation in Yanta Mettamahaniyom in
Ban Jane Amphur Phu Kam Yao, Phayao Province.
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Phra Palad Phongsiri Phutthiwangso (Namtan)1* and Premvit Vivattanaseth2
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง พิธีกรรมและความเชื่อในพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยมที่บ้านเจน อาเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยมที่บ้านเจน อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา และศึกษาปัจจัยแห่งความเชื่อของชาวบ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่มีต่อการปลุกเสกยันต์
เมตตามหานิยม
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการประกอบพิธีกรรมการปลุกเสกยั นต์เมตตามหานิยม จะต้องมีการ
เตรียมการล่วงหน้า โดยการเขียนยันต์เมตตามหานิยม และเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรม จากนั้นในวันประกอบ
พิธีกรรม จะเริ่มต้นด้วย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ปู่อาจารย์กล่าวคาไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคา
อาราธนาศีล รับศีลจากพระสงฆ์จากนั้นปู่อาจารย์กล่าวคาขึ้นขัน 5 โกฐากพร้อมกับกล่าวอัญเชิญครูหรือขึ้นขันครู
ประธานในพิธีจุดเทียนชัยและเทียนมงคลซ้าย เทียนมงคลขวา พระสงฆ์กล่าวอัญเชิญเทวดา สวดเจริญพระพุทธมนต์
ประธานในพิธีดับเทียนชัย พระเกจิประพรมน้าพระพุทธมนต์ไปยังวัตถุมงคลและผู้เข้าร่วมพิธี สิ้นสุดพิธีกรรมด้วยการ
ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ และพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธีกรรม
ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความเชื่อของชาวบ้านเจน ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่มีต่อ
ยันต์เมตตามหานิยม พบว่าความเชื่อจะเกิดจากผู้ประกอบพิธี คาถาและอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรม ตลอดจนถึงสถานที่
ประกอบพิธีกรรม
คาสาคัญ: พิธีกรรม ความเชื่อ ยันต์เมตตามหานิยม อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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Abstract
The study of Rituals and belief in rituals Incantation in YantaMettamahaniyom at BannJanePhuKam Yao,
Phayao. There are two main objectives:To study the ritual incantation talisman towards immortality at Bann Jane
PhuKamYaodistrict, Phayao province, and to study the beliefs in Yanta Mettamahaniyom at Bann Jane Phu Kam
Yao district ,Phayao, province.
The study found that The process of rituals in Yanta Mettamahaniyom. It must be prepared in advance.
Preparation equipments for rituals then, on the day of ritual it’s start with light the candle by the president. After
that the religious ceremony (Pu Arjarn) has prays. Khan ha prays base with the ascension to invitation of the
professors then light the auspicious candle and candle ceremony in the left and right side the sacred Buddhist
monks pray for the holy thing. Chanting hymns President extinguished candle. The monks sprinkled holy water
and sacred objects to the attendance. The ritual ends with the necessities to monks. Finally the monks say
felicitations and finished the ritual.
The analyst believes in rituals Incantation in Yanta Mettamahaniyom. The study found the locals believe
cause of the master of ceremony, spell and equipments for the ritual incantation as well as a place of rituals.
Keywords: Ritual, Belief, Yanta Mettamahaniyom ,Phu Kam Yao district, Phayao Province

บทนา
ความเชื่อของคนไทยมีมายาวนาน มักเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวัน วิถีการทามาหากิน หรือการ
กระทาในสิ่งที่ทาให้ผู้กระทาเกิดความพึงพอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อที่มาจากสิ่งที่มีอานาจ
เหนือธรรมชาติหรือสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น เทพเทวดา ผีสางนางไม้ หรือภูตผีปีศาจ ที่สามารถดลบันดาลในสิ่งที่มนุษย์
ต้องการหรือช่วยให้มนุษย์ได้รับความสุขใจด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากจิตใจของมนุษย์เอง ในทางพระพุทธศาสนา
คาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ให้มนุษย์งมงายกับความเชื่อ หรือวัตถุที่เชื่อว่าสามารถทาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มนุษย์
ต้องการ การทาอะไรจะสาเร็จได้ต้องมาจากปัจจัยที่อยู่ในตัวมนุษย์เอง เช่น ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความ
ซื่อสัตย์ ฯลฯ ดั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้วา่ อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ หมายถึง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากคนไทยส่วนหนึ่งยังขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ทาให้มีการแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
และเมื่อ พระพุ ทธศาสนาเข้ ามา ได้ เกิ ดการผสมผสานกั น ระหว่า งความเชื่อ ดั้ งเดิ ม ควบคู่ กั บหลั ก คาสอนทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งมักขัดแย้งกันในด้านความเชื่อเก่าและความเชื่อใหม่ แต่เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ระหว่าง
ความเชื่อที่มีมานานกับความเชื่อในด้านพระพุทธศาสนา ชาวไทยจึงนาเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาผนวกเข้า
กับความเชื่อในรูปของวัตถุมงคลประเภทต่าง ๆ “ยันต์” เป็นวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางที่เกิดจากความเชื่อ อันเป็น
ส่วนสาคัญในการเสริมสร้างกาลังใจให้แก่ชาวบ้านในการดาเนินชีวิต และหากยันต์ดังกล่าวนัน้ ปลุกเสกโดยพระเกจิที่มี
วิชาอาคมที่กล้าแกร่งด้วยแล้ว ยิ่งเชื่อว่าจะทาให้ยันต์มีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น ความเชื่อที่เกิดจากยันต์จึงเป็นสิ่งที่
แยกกันไม่ได้ระหว่างพระพุทธศาสนากับความเชื่อ ที่ต้องเดินเป็นคู่ขนานกันเช่นนีต้ ลอดไป
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนมีความเชื่อและความศรัทธาในวัตถุมงคลหรือ
เครื่องรางของขลังเป็นอย่างมาก ในอดีตชาวอาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยามีความเชื่อในวัตถุมงคลหรือเครื่องราง
ของขลังอยู่ 2 ประเภท คือ ตะกรุดกับผ้ายันต์ วัตถุมงคลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนบ้านเจน อาเภอภูกามยาว
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จังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก ทั้งนีเ้ นื่องจากในอดีตมีสงครามประกอบกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ มีโจรอาศัยอยู่อย่าง
ชุกชุม นอกจากนั้นลักษณะของป่าโดยรอบพื้นที่ยังมีอาถรรพ์จากสิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติ ชาวบ้านที่บ้านเจนจึง
ต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ซึ่งได้แก่ตะกรุดและผ้ายันต์ โดยที่ชาวบ้านเจนเชื่อว่าตะกรุดมีอิทธิพลด้านคงกระพัน
ชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัยจากการออกไปทาศึกสงครามและป้องกันตนเองจากโจร ส่วนผ้ายันต์ เป็นสิ่งที่เชื่อว่าจะ
ช่วยปกปักรักษาป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ และอานวยสิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ผู้ บูชาได้ แต่ในปัจจุบันศึกสงครามและโจร
ผู้ร้ายลดจานวนลง ความเชื่อเรื่องตะกรุดจึงได้เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ยันต์เมตตามหานิยมยังได้รับความนิยมจาก
ชาวบ้านเจนอยู่โดยเชื่อว่ามีคุณทางด้านเมตตามหานิยม และประกอบกิจการค้าขายประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
ด้วยเหตุที่ยันต์เมตตามหานิยมมีอิทธิพลต่อความเชื่อของชาวบ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็น
อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากเมื่อมีพิธีปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยมครั้งใด จะมีชาวบ้านมาร่วมพิธีเป็นจานวนมาก ผู้
ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องปัจจัยแห่งความเชื่อของชาวบ้านบ้านเจน ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา ที่มีต่อการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยม โดยเริ่มต้นจากการศึกษาขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมการ
ปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยมที่บ้านเจน ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
นอกจากจะทาให้ทราบถึงขั้นตอนของพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยม ที่บ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยาแล้วทาให้ทราบถึงศรัทธาและความเชื่อของชาวบ้านบ้านเจน ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่มี
ต่อยันต์อีกด้วย

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยม ของบ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความเชื่อของชาวบ้านบ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่มีต่อการปลุกเสก
ยันต์เมตตามหานิยม
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าไว้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่นามาศึกษา เป็นพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยม ที่จัดขึ้นที่วัดศรีดอนไชย บ้านเจน
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2. การเก็บรวบรวมครั้งนี้ ได้มาจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์วทิ ยากร ซึง่ มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
2.1 บรรพชิต
2.1.1 เป็นพระเกจิที่มีอายุพรรษาการดารงเพศบรรพชิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 5 พรรษาขึ้นไป และเป็นผู้
ประกอบพิธีกรรมปลุกเสกยันต์ไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้ มีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2.1.2 เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาว่ามีความรู้ในเรื่องการ
ปลุกเสกยันต์เป็นอย่างดี
2.2 คฤหัสถ์
2.2.1 มีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และปัจจุบันยังคงอาศัยอยู่ ณ ที่
ดังกล่าว
2.2.2 เป็นผู้เคยบวชหรือเคยประกอบพิธี มีอายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป
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2.2.3 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาว่ามีความรู้ใน
เรื่องการปลุกเสกยันต์เป็นอย่างดี
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มตัง้ แต่เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2558
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงกระบวนการ และขั้นตอนของพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยมในบ้านเจน อาเภอภูกาม
ยาว จังหวัดพะเยา
2. ทราบถึงความเชื่อของชาวบ้าน บ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่มีต่อพิธีปลุกเสกยันต์เมตตา
มหานิยมที่นาไปใช้
3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพิธีกรรมในการปลุกเสกวัตถุมงคลในด้านอื่น ๆ ต่อไป

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลทั้งจาก
เอกสารและการปฏิบัตภิ าคสนาม
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ กล้องถ่ายรูป, บัตรบันทึกข้อมูล, เครื่องบันทึกเสียง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาตามลาดับ
ขั้นตอนดังนี้
1. ศึก ษาข้ อมู ล เบื้อ งต้น และตรวจสอบแหล่ง ข้ อมู ล ขอหนัง สือจากมหาวิทยาลัย ในการขออนุ ญ าตเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในพื้นที่
2. สืบหาและตรวจสอบคุณสมบัตขิ องวิทยากรบ้านเจน ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากวิทยากรตามประเด็นที่กาหนดไว้
4. การจัดกระทาข้อมูล
4.1 ถ่ายเสียงจากเทปบันทึกเสียง และถ่ายถอดเป็นภาษาไทยกลางเพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน
4.2 เรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้ มูลตามจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยม ของบ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาความเชื่อของชาวบ้านบ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่มีต่อยันต์เมตตามหานิยม

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่อง พิธีกรรมและความเชื่อในพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยมที่บ้านเจน อาเภอภู
กามยาว จังหวัดพะเยา สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
จากการศึกษาเรื่องพิธีกรรมและความเชื่อในพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยม ที่บ้านเจน อาเภอภู
กามยาว จังหวัดพะเยา ข้อมูลส่วนใหญ่จะได้มาจากการสัมภาษณ์ เป็นหลัก ผู้วิจัยได้อาศัยข้อมูลจากวิทยากรบ้านเจน
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ที่มีความรู้ มีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านเจน และเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ในเรื่องพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์
เมตตามหานิยมเป็นอย่างดี ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกับนาหลักความเชื่อของพิธีกรรม มาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ นาเสนอผลการศึกษาเป็นแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. พิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยม ในบ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
จากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยมมีทั้งหมด 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขัน้ ตอนการเขียนยันต์เมตตามหานิยม
การเขียนยันต์ทุกครัง้ ของ พระเกจิ ปูอ่ าจารย์ก็นามาจากปั๊บสา (ปั๊บสา หรือ พับสา ทามาจากกระดาษสา
ที่นามาตัดให้เท่ากันแล้วมาพับเป็นเล่ม เพื่อใช้บันทึกข้อความต่าง ๆ) แล้วจึงนามาเขียนยันต์เมตตามหานิยมตาม
ต้องการลงไป แต่ถ้าจาตัวยันต์ได้ก็ไม่ต้องเปิดปั๊บสาดูก็ได้ พอได้รูปแบบยันต์เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นขันตั้ง ก่อนเขียนยันต์
ทุกครัง้ แล้วกล่าวคาขึ้นขันตัง้ ให้เรียบร้อย จากนั้นก็ทาการเขียนยันต์ตามแบบโบราณจารย์ที่ได้สบื ทอดกันมา วิทยากร
ที่ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีการเขียน และใช้คาภาวนาที่ใกล้เคียงกันด้วยคาถาดังนี้
ลงอักขระ บริกรรมว่า อักขะระยันตัง อุปปัชชะติ
ลงเลขยันต์ บริกรรมว่า เลขะยันตัง อุปปัชชะติ
ยันต์ ลากเส้นยันต์วา่ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเร
หากตัวยันต์เป็นแผ่นโลหะแล้วต้องการจะทาเป็นตะกรุด จะต้องม้วนเป็นแท่งแล้วบริกรรมพระคาถา
นารายณ์ม้วนแผ่นดิน 3 จบ หรือคาถาอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบพิธีเรียนมาก็ได้
1.2 ขั้นตอนการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยม
1.2.1 ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
1.2.2 ปู่อาจารย์กล่าวคาไหว้พระสวดมนต์ อาราธนาศีลและรับศีลตามลาดับ
1.2.3 กล่าวคาขึ้นขัน 5 โกฐาก (โกฐาก มาจากคาว่า โกฐ ที่แปลว่าจานวนที่นับได้เป็นส่วน ๆ หรือ
กองๆ และขัน 5 โกฐาก จึงหมายถึงขันที่มีดอกไม้ ข้าวตอก และเทียน 5 ส่วน เพื่อใช้สักการบูชาและขอขมาซึ่ง
พระพุทธเจ้า,พระธรรม,พระอริยสงฆ์,พระกัมมัฏฐาน,ครูบาอาจารย์) พร้อมกับกล่าวอัญเชิญครูหรือขึน้ ขันครู
1.2.4 จุดเทียนชัยและเทียนมงคลซ้าย และเทียนมงคลขวา
1.2.5 พระสงฆ์กล่าวอัญเชิญเทวดา และสวดเจริญพระพุทธมนต์
1.2.6 พระเกจิดับเทียนชัย
1.2.7 พระเกจิทาน้าพระพุทธมนต์
1.2.8 พระเกจิประพรมน้าพระพุทธมนต์ไปยังวัตถุมงคล และผู้เข้าร่วมพิธี
1.2.9 ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยทานแก่พระสงฆ์
1.2.10 พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธีกรรม
2. ความเชื่อที่มีต่อยันต์เมตตามหานิยมของชาวบ้านเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ความเชื่อชาวบ้านเจน ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาที่มีต่อยันต์เมตตามหานิยม จะเกิดจากผู้
ประกอบพิธี คาถาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลุกเสก ตลอดจนถึงสถานที่ประกอบพิธีกรรม
การศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อในพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยมที่บ้านเจน ตาบลดงเจน อาเภอ
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยมีขอ้ อภิปรายผลดังนี้

- Proceedings -

388

ผู้ศึกษาได้สังเกตเห็นว่า ชาวบ้านเจนส่วนใหญ่ มีความเชื่อต่อยันต์เมตตามหานิยม เพราะคนบ้านเจนส่วนมาก
มีอาชีพค้าขาย เสี่ยงโชคลาภ เจรจางานต่าง ๆ จึงทาให้เกิดความนิยมในยันต์เมตตามหานิยม และเชื่อว่ายันต์เมตตา
มหานิยม ช่วยให้มคี วามเจริญก้าวหน้า ค้าง่ายขายคล่อง เป็นเมตตามหานิยมชายเห็นชายรัก หญิงเห็นหญิงรัก มีความ
อุน่ ใจในการทางาน ทาให้เกิดกาลังใจในการทางาน จึงก่อให้เกิดผลดีตอ่ การทางานมากขึ้น
ความเชื่ อ ของชาวบ้ า นนั้ น ได้ มี ห ลั ก ธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ แ ฝงอยู่ ภ ายในวั ต ถุ ม งคล โดยเฉพาะหลั ก ธรรมทา ง
พระพุทธศาสนาที่แฝงอยู่นั้นอันได้แก่ สังคหะวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี
เอื้อเฟื้อ เกือ้ กูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน อันได้แก่
1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของ ๆ ตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่
เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคานึงอยู่เสมอว่า
ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนาติดตัวเอาไปได้ ในการบูชายันต์
เมตตามหานิ ย มนั้น ก็ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของการทาบุ ญ โดยทางวั ด มีจุ ด ประสงค์ ที่จ ะน าปั จ จั ย ไปบู ร ณวั ด หรือ ไป
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ที่ได้บูชายันต์เมตตามหานิยมนอกจากจะได้รับยันต์เมตตามหานิยมแล้วก็ยังได้บุญอีกด้วย
2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคาที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูด
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสาหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูด
เป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น ก่อนที่ชาวบ้านจะนายันต์เมตตามหานิยมไปใช้ ก็จะปลูกฝัง
ความเชื่อว่า ผู้ใช้จะต้องจดจาไว้เสมอว่า จะไม่พูดคาหยาบ ไม่พูดเท็จ และไม่พูดเพ้อเจ้อ มิเช่นนั้นยันต์มหานิยมจะใช้
ไม่ได้ผล ทุกคนที่นาไปติดตัวต้องพูดแต่สิ่งดี ๆ ถือสัจจะวาจาเป็นหลัก หมั่นไหว้พระ สวดมนต์ ใส่บาตร ทาบุญ นั่ง
ภาวนา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลแก่ยันต์เมตตามหานิยมนั้น หากว่าใครหมั่นสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพิ่มประสิทธิภาพให้ยันต์
บ่อย ๆ หวังอะไรก็จะได้ตามความปรารถนา มากน้อยตามกาลังใจของผู้บูชา
3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิด หรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน สิ่งที่ผู้บูชายันต์
เมตตามหานิยมควรประพฤติตนในชีวิตประจาวัน คือ ละเว้นความชั่ว ทาแต่ความดี ทาใจให้ผ่องใส ทาใจให้เป็นกุศล
แล้วถ้าใครประพฤติดกี ับเรา เราก็ชอบ และในขณะเดียวกัน ถ้าเราสามารถจะประพฤติตนเป็นประโยชน์ เพราะว่าชีวิต
วันหนึ่ง ก็ล่วงไปทีละวัน ไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้เลย แต่เราได้รับประโยชน์อะไรจากชีวิตวันหนึ่ งที่ล่วงไปแล้ว แสดง
ให้เห็นว่า เราเสียเวลากับชีวิตที่เป็นอยู่ โดยไม่ได้อะไรเลยมากนัก ถ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศล เป็นประโยชน์ก็จะสามารถขัด
เกลาจิตใจของเราให้เบาบางจากการเป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นคนโลภมาก เป็นคนโกรธมาก มาเป็นผู้ที่สามารถเสียสละ
ประโยชน์ของเราเองด้วยการช่วยเหลือคนอื่น เชื่อว่าเทพเทวาก็จะต้องคุ้มครองช่วยเหลือ ไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก
4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มคี วามสม่าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วย
ให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อ่นื อีกด้วย
และในความเชื่อของชาวบ้านที่มีต่อยันต์อกี ประการหนึ่ง คือ การที่ยันต์นั้นเป็นภาษาบาลีที่ยึดเอาหลักธรรม
คาสอนของพระพุทธเจ้า เข้ามาใส่ในยันต์ เช่น อิ สวา สุ ที่ยอ่ คณาจารย์ผู้ถ่ายทอดต้องการรักษาพระธรรมไว้โดยเขียน
แบบย่อ คาว่า “อิ” ย่อมาจาก อิติปิโส ภควา ฯลฯ บทพุทธคุณ คาว่า “สวา” ย่อมาจาก สวาขาโต ภควตาธมฺโม ฯลฯ
บทธรรมคุณ และ คาว่า “สุ” ย่อมาจาก สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯลฯ บทสังฆคุณ ในขณะเดียวกันยังมีคาถาที่
เป็นที่นิยมของพระเกจิทั่วไป คือ นะ ชา ลี ติ เป็นหัวใจพระสีวลี ที่มีความเชื่อว่าเป็นผู้มีโชคลาภ จึงนิยมใช้คาถานี้ใน
การทายันต์เมตตามหานิยม
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การรวบรวมและสารวจตัวยันต์เมตตามหานิยมในบ้านเจน ทาให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาของพิธี
กรรมการปลุ ก เสกยั น ต์ม หานิย มมากยิ่ง ขึ้น ทั้ ง ความศั กดิ์ สิ ทธิ์ แ ละความเชื่อ ของตั ว ยั น ต์เมตตามหานิย มที่ มีต่อ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก็มาจากพื้นฐานทางด้านจิตใจ และวิถีการดาเนินชีวิตของหมู่บ้านบ้านเจน ที่ปรากฏใน
ตัวของยันต์ ทัง้ เป็นยันต์หนีบ มหานิยม อิตถีนารี ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก
ในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ความนิยมที่มีในผู้ประกอบพิธีส่วนใหญ่มีความรู้และ
เชี่ยวชาญในเรื่องของยันต์เมตตามหานิยมและยังปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ให้คติสอนใจกับผู้ที่นายันต์ไปใช้
แนะแนวทางในการดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความกตัญญู
ความเพียรพยายาม ความอดทน ฯลฯ ค่านิยมทั้งหลายเหล่านี้สามารถสร้างคนให้มีความสมบูรณ์ประพฤติตนอยู่ใน
ศีลในธรรม มีความสารวมทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพต่อผู้อื่น

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องพิธีกรรมและความเชื่อในพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยม ที่บ้านเจน อาเภอภู
กามยาว จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษาได้ผลสรุปว่า ชาวบ้านเจนส่วนใหญ่ มีความเชื่อต่อยันต์เมตตามหานิยม เพราะคนบ้าน
เจนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย เสี่ยงโชคลาภ เจรจางานต่าง ๆ จึงทาให้เกิดความนิยมในยันต์เมตตามหานิยม และเชื่อว่า
ยันต์เมตตามหานิยม ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้า ค้าง่ายขายคล่อง เป็นเมตตามหานิยมชายเห็นชายรัก หญิงเห็น
หญิงรัก มีความอุน่ ใจในการทางาน ทาให้เกิดกาลังใจในการทางาน จึงก่อให้เกิดผลดีตอ่ การทางานมากขึ้น
ความเชื่ อ ของชาวบ้ า นนั้ น ได้ มี ห ลั ก ธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ แ ฝงอยู่ ภ ายในวั ต ถุ ม งคล โดยเฉพาะหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่แฝงอยู่นั้นคือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็น
หลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
การรวบรวมและสารวจตัวยันต์เมตตามหานิ ยมในบ้านเจน ทาให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาของพิธี
กรรมการปลุ ก เสกยั น ต์ม หานิย มมากยิ่ง ขึ้น ทั้ ง ความศั กดิ์ สิ ทธิ์ แ ละความเชื่อ ของตั ว ยั น ต์เมตตามหานิย มที่ มีต่อ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ก็มาจากพื้นฐานทางด้านจิตใจ และวิถีการดาเนินชีวิตของหมู่บ้านบ้านเจน ที่ปรากฏใน
ตัวของยันต์ ทัง้ เป็นยันต์หนีบ มหานิยม อิตถีนารี ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก
ในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ ความนิยมที่มีในผู้ประกอบพิธีส่วนใหญ่มีความรู้และ
เชี่ยวชาญในเรื่องของยันต์เมตตามหานิยมและยังปฏิ บัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ให้คติสอนใจกับผู้ที่นายันต์ไปใช้
แนะแนวทางในการดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ความกตัญญู
ความเพียรพยายาม ความอดทน ฯลฯ ค่านิยมทั้งหลายเหล่านี้สามารถสร้างคนให้มีความสมบูรณ์ประพฤติตนอยู่ใน
ศีลในธรรม มีความสารวมทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพต่อผู้อื่น
ข้อเสนอแนะ
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบตัวยันต์เมตตามหานิยมในหมูบ่ ้านต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง และความเหมือน
หรือแตกต่าง และการสืบทอดของตัวยันต์
2. ศึกษาตัวยันต์ตามหลักภาษาศาสตร์ เพื่อให้รู้ความเป็นมาของพระคาถาในยันต์ และวิวัฒนาการของภาษา
3. รวบรวมตัวยันต์ทั้งหมดที่มีมาจัดทาเป็นรูปเล่มเพื่อการศึกษาครัง้ ต่อไป เป็นการสืบทอดภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีดงั้ เดิมไว้
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “พิธีกรรมและความเชื่อในพิธีกรรมการปลุกเสกยันต์เมตตามหานิยมที่ บ้านเจน ตาบลดงเจน
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” ในครั้งนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตาจาก พระครูโสภณปริยัติสุธี
รศ., ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ที่ให้ความอุปถัมภ์และสนับสนุนในการศึกษาและการวิจัยครั้งนี้
ขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ให้
คาปรึกษา ตรวจสอบ แนะนา แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีย่ิงของท่าน ที่ทาให้งานวิจัยใน
ครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และอนุโมทนาขอบพระคุณไว้ ณ
ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสมุห์สุวิทย์ กลฺยาณธมฺโม และขอบคุณอาจารย์ณัฐมา ศุภชนานันท์ อาจารย์นิ
รัชรา ศุภชนานันท์ อาจารย์ณัฐฐิดา ปูเงิน และขออนุโมทนาขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ไ ด้อนุเคราะห์ให้ความรู้ในการ
ศึกษาวิจัยในครัง้ นี้ และแม่ผ่องศรี นาทาน ที่เป็นแรงใจทาให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่
เหล่าคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิ ชาจนทาให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สาหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอ
อภัยมา ณ ที่น้ี และยินดีที่จะรับฟังคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย
ต่อไป
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โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
The Figurative Speech used in Nai-in Award Novel
ศิริวรรณ ณ น่าน1* และ เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์2
Siriwan Na nan1* and Premvit Vivattanaseth2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมนว
นิยายยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด โดยวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ 6 ประเภท อันได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์
บุคลาธิษฐาน อติพจน์ นามนัย และปฏิพากษ์ ในนวนิยายทั้ง 4 เรื่ องคือ รังเลือด กรงมนุษย์ ในรูปเงา และ กาหล
มหรทึก
ผลการศึกษาพบว่าโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด 4 เรื่อง มีครบทั้ง 6
ประเภท ประเภท โดยมีโวหารภาพพจน์แบบอุปมามากที่สุด รองลงมาเป็นอุปลักษณ์ อติพจน์ บุคลาธิษฐาน นามนัย
และ ปฏิพากษ์ ตามลาดับ
คาสาคัญ: โวหารภาพพจน์ นวนิยาย นายอินทร์อะวอร์ด

Abstract
The purpose of the research is to study the figurative speech found in the literatures that won Nai-In
Award by analyzing 6 types of figurative speech; such as metaphor, simile, personification, hyperbole,
metonymy and paradox. Those methods were used in these 4 novels namely Rung-luad, Krong manut, Nai roop
ngao, Kahol mahoratuek.
The results revealed that all 6 types of figurative speech were used in 4 literatures that won Nai-In
Award and the first figurative speech that the author used in the literatures was metaphor the second was
simile , hyperbole, personification, metonymy and paradox respectively.
Keywords: Figurative rhetoric style, Novel, Nai-in Award
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บทนา
วรรณกรรมเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากความคิด ทัศนะ จินตนาการ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เขียนที่
ถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เนือ้ หาของวรรณกรรมนัน้ นอกจากจะมีเนื้อหาตามที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อออก
มาแล้ ว ยั งสอดแทรกเรื่องราวที่ เกี่ย วกับสั งคม ทั้ง ในแง่ของการบันทึ ก การสะท้อน หรือชี้น าสังคมอีก ด้วย ทั้ง นี้
วรรณกรรมดังกล่าวจะปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนวรรณกรรมนัน้ ๆ (วิภา กงกะนันท์, 2553,หน้า 31)
การใช้โวหารภาพพจน์ในนวนิยายถือเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างสรรค์วรรณกรรม ถึงแม้ว่านวนิยายจะ
เปลี่ยนไปตามยุค ตามสมัย ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นวนิยายยังมีความหลากหลาย ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา แต่
สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนทุกยุคทุกสมัยยึดมั่นและพิถีพถิ ันที่สุด คือ การใช้ถ้อยคา เพราะผู้เขียนต้องสรรหาถ้อยคาที่เป็นเครื่อง
แสดงความรู้ เสนอแนวคิดนั้นออกมาด้วยศิลปะการใช้ภาษาเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ซึ่ง เปลื้อง ณ นคร (2540,
หน้า 35)ได้แสดงทรรศนะว่า “การทีจ่ ะให้ขอ้ เขียนเกิดพลังความประทับใจนั้น ทาเฉพาะข้อความที่ต้องการเน้น ไม่ใช่
ตลอดเรื่อง ส่วนการที่จะทาให้เกิดผลดังนี้ก็อยู่ที่ความสามารถในการเลือกสรรคา การผูกประโยคและการใช้โวหาร”
ทรรศนะนีท้ าให้เห็นว่า แม้ว่ารูปแบบ ลักษณะการเขียนนวนิยายอาจมีความแตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่จะทาให้ได้รับ
ความนิยมชมชอบจากผู้อ่าน คือ การใช้ถ้อยคาหรือการใช้สานวนโวหารเพื่อเสนอทาให้ส่ือความและเกิดภาพพจน์ที่
ชัดเจนยิ่งขึน้
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2524, หน้า 127) กล่าวถึงความสาคัญของภาพพจน์วา่ การใช้ภาพพจน์ในการแต่ง ทา
ให้ผู้อ่านได้ร่วมเข้าใจความคิด และความรู้สึกอย่างเข้าถึงอารมณ์มากขึ้นตามที่ผู้เขียนตั้งใจเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับ
สิทธา พินิจภูวดล (2514, หน้า 95-96) ที่ได้กล่าวถึงภาพพจน์โดยสรุปว่า ภาพพจน์เป็นสิ่งที่ทาให้มโนภาพมีความ
ชัดเจนจนทาให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและทาให้ความรู้สกึ นึกคิดของผู้เขียนเข้าสูค่ วามคิดผู้อา่ น
การใช้โวหารภาพพจน์นับว่ามีความสาคัญในการประพันธ์นวนิยาย เปรียบเสมือนเป็นมาตรฐานของงานนว
นิยายที่ดี มีคุณค่า แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้เขียนใช้ถ้อยคา โวหารภาพพจน์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องแล้ว ก็อาจ
ถือได้ว่างานประพันธ์นั้นมีคุณค่าที่ลดลง ด้วยเหตุนี้ จึงมีองค์กรหรือสานักพิมพ์ต่าง ๆ ที่จัดทาโครงการหรือรางวัลขึ้น
เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของงานวรรณกรรมประเภทต่างๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลระดับโลกอย่างรางวัลโนเบล สาขา
วรรณกรรม (Nobel Peace Prize) รางวัลแมนบุคเคอร์ หรือ รางวัลบุคเคอร์(Man Booker Prize for Fiction หรือ Booker
Prize) หรือรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
หรือรางวัลซีไรต์ (Southeast Asian Writers Award หรือ S.E.A. Write) รวมทั้งรางวัลในประเทศไทย อย่างรางวัลแว่น
แก้ว รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด (Nai-In Award) รางวัลศรีบูรพา รางวัลศิราธร ฯลฯ ซึ่งรางวัลเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งหนึ่งที่
ทาให้ นั ก อ่ า นตั ด สิ น ใจซื้ อ และอ่ า นวรรณกรรมได้ ง่ า ยขึ้ น รวมถึ ง ท าให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่า เป็ น หนั ง สื อ ดี มี คุ ณ ค่ า
นอกจากนี้จุดประสงค์ของการจัดตั้งรางวัลดังกล่าวนั้น เพื่อสรรหานักเขียนรุ่นใหม่ที่มีเป็นจานวนมากในยุคปัจจุบัน ทา
ให้นักเขียนเหล่านี้ต้องพัฒนาการเขียนงานนวนิยายของตนให้มีลักษณะเฉพาะมีความเป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
ตนเองในการแต่งบทประพันธ์ รวมถึงการใช้ถ้อยคาหรือโวหารภาพพจน์ เพื่อรักษามาตรฐานของรางวัลที่ได้รับไว้
รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด (Nai-In Award) เป็นรางวัลประเภทหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน
และนักเขียนทั้งหลายที่ต้องการให้ผลงานของตนได้รับรางวัลนี้และได้รับการตีพมิ พ์ ซึ่งรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดจัดตั้ง
ขึ้นโดยบริษัทในเครือบริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2542 โดยร้านนายอินทร์ได้
ริเริ่มโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ด้วยการจัดประกวดต้นฉบับ วรรณกรรมประเภทสารคดีเป็นประเภท
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แรก ต่อมาในปีพ.ศ. 2543 จึงเพิ่มการประกวดหนังสือประเภทหนังสือภาพสาหรับเด็ก และวรรณกรรมเยาวชน
กระทั่งปี พ.ศ. 2548 จึงได้จัดประกวดวรรณกรรมประเภท เรื่องสั้น กวีนพิ นธ์ และ นวนิยาย รวมประเภทการประกวด
จากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน เป็ น 6 ประเภทด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ ประเภทสารคดี ประเภทนิท านภาพส าหรั บเด็ ก ประเภท
วรรณกรรมเยาวชน ประเภทเรื่องสั้น ประเภทกวีนิพนธ์ และประเภทนวนิยาย ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดการประกวดนั้น
คือ การสร้างและส่งเสริมต้นฉบับงานเขียนของนักเขียนทั้ง 6 ประเภท ให้ได้มาซึ่งการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือที่ดี และ
ได้นักเขียนที่มีคุณภาพไว้ประดับวงการ ในขณะเดียวกัน ทางผู้จัดการประกวดยังได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องในทุกกระบวนการขั้นตอน ทั้งยังดาเนินการ ให้สมกับคาขวัญของโครงการประกวดรางวัลที่ว่า “มากกว่า
รางวัลคือโอกาส” นอกจากนั้น จุดประสงค์ของการประกวดอีกประการหนึ่งคือ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้าน
นายอินทร์ และธุรกิจหนังสือทุกเล่มของสานักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ ที่ดาเนินธุรกิจหนังสือเพื่อการเรียนรู้ของสังคม
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยผลงานการบริการและหนังสือที่มีคุณภาพ (นายอินทร์อะวอร์ด, 2550, สื่อออนไลน์)
ตลอดระยะเวลา 15 ปีของการจัดการประกวด คือ พ.ศ. 2542-2557 เป็นที่น่าสังเกตว่า วรรณกรรมที่ส่งเข้า
ประกวดเพื่ อ ชิ ง รางวั ล ในแต่ ล ะปี นั้ น มี จ านวนน้ อ ยมาก บางประเภทก็ ไ ม่ มี ผ ลงานใดที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก
คณะกรรมการในปีนั้น ๆ เลยรวมถึงวรรณกรรมประเภทนวนิยายที่ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมามีจานวนทั้งหมด
เพียง 4 เรื่องเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดประเภท นวนิยายยอดเยี่ยม อันได้แก่ เรื่อง รังเลือด ผลงานของ
สาคร พูลสุข ได้รับรางวัล เมื่อปี พ.ศ.2549 กรงมนุษย์ ผลงานของ พจนารถ พจนปกรณ์ ได้รับรางวัล เมื่อปีพ.ศ.
2551 ในรูปเงา ผลงานของ อาไพ สังข์สุข ได้รับรางวัลเมื่อปี พ.ศ. 2554 และ กาหลมหรทึก ผลงานของ ชัยรัตน์ พิพธิ
พัฒนาปราปต์ (ปราปต์) ได้รับรางวัลเมื่อปี พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะกรรมการที่ตัดสินผลงานวรรณกรรมประเภทนวนิยาย
กล่าวถึงความโดดเด่นของนวนิยายเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างหลากหลาย อาทิ
วัฒน์ วรรลยางกูล (2549, หน้า 260) ให้ความคิดเห็นและเหตุผลในการตัดสิน เรื่อง “รังเลือด” ว่า ชอบ
ไดอะล็อกและลีลาการเขียน อีกทั้งก็มีเสน่ห์ชวนติดตาม น่าจะทาเป็นภาพยนตร์ได้ เป็นนวนิยายที่เกี่ยวกับคนเก็บรังนก
เรื่องแรกที่ผมอ่านและก็เขียนได้ถงึ เลือดถึงเนื้อจริง ๆ ขอชื่นชมอย่างจริงใจ อ่านแล้วมีความหวังกับวรรณกรรมไทย
เพ็ญแข คุณาเจริญ (2549, หน้า 260) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “รังเลือด” ว่า เด่นที่ฉาก บรรยากาศ
การสร้างตัวละครกลมกลืน ไม่โดด ภาษาถิ่นที่เอาเข้ามาก็พอดี ๆ ไม่มากไม่นอ้ ยจนเกินไป
กีรติ ชนา (2551, หน้า 3) กล่าวถึงเรื่อง “กรงมนุษย์” ว่า ผู้เขียนใช้ภาษาที่อ่านง่าย ชัดเจน กลวิธีการเล่า
ดาเนินเรื่องเข้าใจง่าย ด้วยขั้นตอนการนาเสนอโดยการสนทนา บทบรรยาย การกระทา ความนึกคิด และการชี้แจง
ของตัวละคร จูงใจให้ผู้อ่านร่วมความรู้สึกในชะตากรรมของตัวละครอย่างแยบยล จริงใจ และด้วยความโดดเด่นของ
เนื้อหา อารมณ์ และนัยของเรื่อง อันเป็นประการสาคัญซึ่งจะทาให้ผู้อ่านมองเพื่อนร่วมโลกส่วนหนึ่งที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา
ประภัสสร เสวิกุล (2554, หน้า 8) กล่าวว่า เรื่อง ในรูปเงา ผู้เขียนได้วางโครงเรื่องไว้อย่างกระชับ รัดกุม โดด
เด่น เห็นภาพ เมื่อนักเขียนใช้พลังของภาษาในการบรรยาย สร้างชีวิตให้กับตัวละครอยู่บนกระดาษ มีปมขัดแย้งในใจ
สูง เฉกเช่นปุถุชนคนมีกิเลสในชีวติ จริง หรือกึ่งจริงกึ่งฝัน ทัง้ ฉากชีวติ ในชนบท และตัวละครประกอบเรื่อง ล้วนมีสีสัน
ชัน้ เชิงราวกับนักเขียนได้เขียนขึ้นด้วยมือของจิตรกร หากว่ารูปและแสงเงาที่ออกมา เป็นสีสันแสงเงาของวรรณกรรม
ที่นักเขียนรู้จักเน้นให้น้าหนักแสงเงา และระบายจนเรื่องค่อย ๆ ไต่ระดับความเข้มข้น กระทั่งนาไปสูจ่ ุดหมายปลายทาง
ของเรื่อง
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กาหลมหรทึก เป็นนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนที่หนักแน่นด้วยเนื้อหาและรายละเอียดมีความซับซ้อน มี
พลังสร้างสรรค์ มีความพลิ้วพราย ทั้งทางด้านการใช้ภาษาที่นาร้อยกรองกลบทมาประกอบในเรื่อง ทั้งในกลวิธีการ
นาเสนอที่น่าติดตาม โครงเรื่องเดินอยู่ท่ามกลางความโกลาหลอลหม่านของคดีฆาตกรรมหลายคดีโดยวางแผนการ
นาเสนออย่างรัดกุมโดดเด่นเห็นภาพ พาผู้อ่านผ่านจากความตายไปสู่ปริศนาอันชาญฉลาด สุดท้ายคลี่คลายไปสู่บาป
พื้นฐานของปุถุชน นั้นคือแรงผลักดันจากตัณหาและความพยาบาท แล้วปิดท้ายด้วยการทางานของกฎแห่งกรรม
จากทัศนะของคณะกรรมการการตัดสินรางวัลข้างต้นที่กล่าวถึงนวนิยายต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า มีการกล่าวถึง
ลักษณะการเขียนที่มีการเลือกสรรการใช้ภาษา ถ้อยคาในการประพันธ์ เพื่อให้ผู้อา่ นได้รับรู้เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมา
ด้วยภาษาที่ละเมียดละไม ทาให้เกิดภาพ จินตนาการ ที่สมจริงตรงกับความต้องการของผู้แต่งที่พยายามถ่ายทอด
ออกมาผ่านงานเขียน การบรรยายฉาก ตัวละคร รวมถึงลักษณะการวางโครงเรื่องให้เป็นที่น่าสนใจ ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์
อีกอย่างหนึ่งของนวนิยายที่มีความโดดเด่นในการใช้ภาษา จนได้รับรางวัลนวนิยายยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นสิ่ง ที่บ่งบอกถึง
ความมีคุณภาพและคุณค่าของวรรณกรรมไทย
ด้วยเหตุนผี้ ู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในผลงานที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดในนว
นิยายที่ได้ รับรางวั ลทั้ง 4 เรื่อง คือ รังเลือด กรงมนุ ษย์ ในรูปเงา และกาหลมหรทึก โดยหวัง ว่าการศึกษาครั้ง นี้
นอกจากจะทาให้ทราบถึงศิล ปะการใช้โวหารภาพพจน์ใ นนวนิยายแล้ว ยังใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการอ่านตีความ
วรรณกรรมประเภทอื่น ๆ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมนวนิยายยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย ตามลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และรายงานการวิจัยต่าง ๆ ในการดาเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายและโวหารภาพพจน์
2. เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้ได้ทาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
2.1. ศึกษาวรรณกรรมนวนิยายยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ทั้ง 4 เรื่อง อันได้แก่ รังเลือด
กรงมนุษย์ ในรูปเงา และกาหลมหรทึก
2.2. วิเคราะห์โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมนวนิยายยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
2.3. จัดกระทาข้อมูลโดยแยกประเภทตามกลุ่มโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏ โดยใช้กรอบแนวคิดของ ผศ.
ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
3. สรุ ป และอภิ ป รายผล เมื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละจั ด กระท ากั บ ข้ อ มู ล แล้ ว ผู้ วิ จั ย สรุ ป ประเด็ น การวิ จั ย ตาม
วัต ถุ ประสงค์ ที่ไ ด้ ก าหนดไว้ ตามด้ ว ยการอภิปรายผลโดยการเชื่อ มโยงผลการวิจั ย ที่ ไ ด้ รับกั บความเป็ น มาและ
ความสาคัญของปัญหาตลอดจนผลการวิจัยที่ได้ศึกษามาก่อน
4. นาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการศึกษา
จากการศึกษา “โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ” ทั้ง 4 เรื่อง อันได้แก่
เรื่อง รังเลือด กรงมนุษย์ ในรูปเงา และกาหลมหรทึก ผู้วิจัยพบโวหารภาพพจน์ ดังนี้
อุปมา (Metaphor)
อุปมา (Metaphor) คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง โดยใช้คาเชื่อมคาใดคาหนึ่งต่อไปนี้ “เหมือน ราว ราว
กับ เปรียบ ดุจ ประดุจ ดัง ดั่ง เฉก เช่น เพียง เพี้ยง ประหนึ่ง ถนัด กล เล่ห์ ปิ้มว่า ปาน ครุวนา ปูน พ่าง ละม้าย
แม้น” (ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549, หน้า 41) ซึ่งได้ปรากฏในนวนิยายเรื่องต่าง ๆ อาทิ
เรื่อง “รังเลือด”
ผู้เขียนได้บรรยายถึงการไปทางานเป็นผู้ตรวจการเก็บรังนกที่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นการทางานครั้งแรกใน
ชีวิตของบุญเติม (ตัวละครเอก) ซึ่งเริ่มต้นทางานในเดือนมีนาคม เป็นช่วงฤดูร้อน มีอากาศที่ร้อนอบอ้าว โดยมีการ
เปรียบเทียบของความร้อนของอากาศในขณะนั้น ความว่า
“พวกเราพบกันในเดือนมีนาคม เดือนซึ่งดวงอาทิตย์ดูกลมโตและร้อนแรงยิ่งกว่าเดือนไหน ๆ อากาศร้อนอบ
อ้าวราวกับถูกสุมด้วยไฟกองใหญ่” (สาคร พูลสุข, 2549, หน้า 13)
จากข้อความข้างต้น เป็นการเปรียบเทียบอากาศร้อนในช่วงเดือนมีนาคมว่าร้อนเหมือนอยู่ในกองไฟขนาด
ใหญ่ โดยใช้คาว่า “ราวกับ” มาเป็นคาเปรียบเทียบ
เรื่อง “กรงมนุษย์”
ผู้เขียนกล่าวถึง เหตุการณ์ที่เขาแอบปล่อยนกที่พ่อรักและเลี้ยงมานาน ทาให้พ่อโกรธและลงโทษโดยใช้มือตี
เขาอย่างแรงและหลายครั้ง โดยที่เขาไม่ร้องไห้คร่าคราญออกมาแม้แต่ครั้งเดียว ความว่า
“โทสะของพ่อปะทุ ฝ่ามือของพ่อกระหน่าซัดเร็วแรงราวพายุร่างเล็ก ๆ ของผมเซถลาไปตามแรง ไม่มีเสียง
ร้องสักแอะ มีเพียงน้าตารินไหลทะลักปรี่ลน้ ออกมาเท่านัน้ ” (พจนารถ พจนปกรณ์, 2554, หน้า 31)
จากข้อความข้างต้น กล่าวถึง ความแรงของน้าหนักฝ่ามือที่ตีตัวละครว่ามีความรุนแรงเหมือนพายุที่ก ระหน่า
ซัดเข้ามาในตัวเขาจนร่างกายต้องเซถลาออกไปตามแรงนัน้
เรื่อง “ในรูปเงา”
เมื่อเจ้าพลิว้ กับพ่อได้ยินเสียงของชาวบ้านที่กาลังนินทาเกี่ยวกับการตายของแม่ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่กลายเป็น
การฆ่าตัวตาย เนื่องจากท้องกับชู้ ทาให้เขากับพ่อเสียใจทุกครั้งและจะแสดงอาการเงียบออกมาโดยไม่ร้องไห้และไม่
พูดอะไร ความว่า
“คราใดที่ได้ ยินใจเจ้าพลิ้วหนาวสะท้าน พ่อเองก็คงได้ยิน เสียงเล่าลือจากผู้คนเหล่านั้นเช่น กัน พ่อเงีย บ
เหมือนหินที่จมลงในน้าลึก” (อาไพ สังข์สุข, 2554, หน้า 6)
จากข้อความข้างต้น ใช้คาเปรียบความรู้สกึ เศร้าเหมือน หินที่จมลงใต้น้าลึก เป็นอาการของคนที่ตกอยู่ในห้วง
ของความเศร้าเสียใจ แต่ไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมาให้คนอื่นได้เห็น นอกจากการเงียบเท่านัน้
เรื่อง “กาหลมหรทึก”
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ พ.ต.ท. เวทางค์ เดินทางไปนมัสการ พระมหาสุชีพ จิตฺตทนฺโต เพื่อสืบคดีการเสียชีวิต
ของเด็กหญิงวาด เมื่อพบกับพระมหาสุชพี ก็อดคิดที่จะชื่นชมบุคลิกของท่านไม่ได้ ความว่า
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“สารวัตรและผู้หมวดหนุ่มจากกองสอบสวนกลางอดพินจิ ด้วยความชื่นชมภิกษุเบื้องหน้ามิได้ นอกจากความ
เรียบเฉยเยือกเย็น รัศมีบางอย่างดุจจะส่องผิวพรรณผ่องใสดุจสตรีบารุงโฉมของพระมหาสุชพ
ี เค้าหน้างามจัด
ยังเหมือนหนุ่มน้อย” (ชัยรัตน์ พิพธิ พัฒนาปราปต์, 2557, หน้า 23)
จากข้อความข้างต้น มีการเปรียบ ลักษณะบุคลิกของพระภิกษุท่านหนึ่ง ที่มีผิวพรรณขาว เหมือนมีแสงอะไร
บางอย่างมากระทบทาให้ผิวนั้นดูขาว เรียบเนียน เหมือนผู้หญิงที่คอยดูแลรักษาผิวพรรณด้วยครีมบารุงผิวและยังมี
เค้าใบหน้าแลดูออ่ นเยาว์เหมือนเด็กหนุม่
อุปลักษณ์ (Simile)
อุปลักษณ์ (Simile) คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติบางประการร่วมกัน มักใช้คาว่า
“คือ” หรือ “เป็น” เช่น ครูคือเรือจ้าง ทหารเป็นรั้วของชาติ หรือบางครั้งไม่มีคาเชื่อมโยง เช่น ฝนดาวตก เปรียบดาว
ตกที่ตกพร่างพรายเป็นสายฝน หัวใจกระดาษ เปรียบหัวใจที่ไม่หนักแน่นเหมือนกระดาษที่บางเบาพร้อมจะปลิวไปตาม
สายลม ศึกฟุตบอล เปรียบการแข่งขันฟุตบอลเหมือนศึกสงคราม ตะเข็บชายแดน เปรียบรอยต่อชายแดนของสอง
ประเทศเหมือนตะเข็บ อุปลักษณ์มักจะเปรียบคานามกับคานามให้เห็นอย่างชัดเจน แต่บางครั้ง ข้อความบางข้อความ
อาจต้องตีความอีกชัน้ เช่น “ภาษางอกงาม” ข้อความนี้ดูเผิน ๆ จะเข้าใจว่าเป็นบุคคลวัต แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
ในที่นี้ กล่าวเปรียบภาษาเหมือนต้นไม้หรือดอกไม้ที่งอกงามได้ “เราเสียเวลาไปมากแล้ว” เปรียบเวลาเป็นเงินเป็นทอง
ที่เสี ย ไปแล้ วไม่คุ้ มค่ า ในวรรณคดี ไ ทย ปรากฏใช้อุ ปลั กษณ์ เป็น จ านวนมาก เพื่อ ขยายจิ น ตภาพให้แ จ่ ม ชัด หรือ
เปรียบเทียบความคิดบางประการให้ลึกซึ้งขึ้น (ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549, หน้า 43) ซึ่งในนวนิยายทั้ง 4 เรื่องมีการใช้อุป
ลักษณ์หลายแห่ง เช่น
เรื่อง “รังเลือด”
ขณะที่กาลังกล่าวถึงลุงลอย ตัวละครตัวหนึ่งที่ทาหน้าที่เป็น “ชอหอ” หรือคนที่ทาหน้าที่ปีนขึ้นไปเก็บรังนกใน
ถ้า ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สาคัญและเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตมาก ความว่า
“ผมคิดว่าคนอายุขนาดแกน่าจะพักผ่อนอยู่กับหลานที่บ้าน แต่น่ีแกกลับต้องมาแขวนชีวิตอยู่บนเส้นด้ายของ
ความไม่แน่นอน นั่นยังไม่เท่ากับความรับผิดในฐานะชอหอ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นห่วงคล้องคอแกอยู่” (สาคร พูลสุข,
2549, หน้า 52)
จากข้อความข้างต้น เปรียบคาว่า “ห่วงคล้องคอ” คือ ภาระหน้าที่ที่จะต้องอาศัยความรับผิดชอบเป็นอย่าง
มาก ไม่สามารถละทิ้งหรือเลิกทาได้ ซึ่งในที่น้ี เป็นการทางานในฐานะหอชอ คือคนที่ทาหน้าที่เก็บรังนกถือว่าเป็น
บุคคลสาคัญมากคนหนึ่งในคณะเก็บรังนก ซึ่งอาชีพนีไ้ ม่ใช่วา่ ใครก็สามารถทาได้ เพราะเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย ต้อง
อาศัยผู้ที่มีประสบการณ์สูงเท่านัน้ จึงจะทาได้ ด้วยเหตุนเี้ องจึงทาให้ตัวละครในเรื่อง(ลุงลอย)ไม่ได้หยุดหรือเลิกทางาน
นี้ได้ทั้ง ๆ ที่อายุมากแล้ว
เรื่อง “กรงมนุษย์”
ขณะที่เบิร์ดกับปลาสองพี่น้องที่เจอกันโดยบังเอิญ สนทนาถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในห้อ งแถว ซึ่งเป็น
บ้านเกิดของพวกเขาที่จากมานานนับสิบปี ทุกอย่างที่นั้นวอดวายไม่เหลือทรัพย์สินอะไรแม้แต่ช้ินเดียว รวมถึงการ
สูญเสียพ่อกับแม่ของเขาและปลาคิดว่าเบิร์ดก็เสียชีวติ ในเหตุการณ์นั้นด้วย นัน้ ความว่า
“จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ห้องแถวในย่านศูนย์การค้าของตัวเมื องบ้านเกิด มันวอดวายไปยี่สิบคูหา ทรัพย์สิน
ส่วนใหญ่ของผู้คนมอดไหม้ในกองเพลิง มีผู้เสียชีวติ นับสิบคน จานวนนั้นรวมพ่อแม่ของเราด้วย ปลาคิดว่าผมตายไปใน
ที่เกิดเหตุ เพราะแต่ละศพดาเป็นตอตะโก” (พจนารถ พจนปกรณ์, 2551, หน้า 130)
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จากข้อความข้างต้น มีการการเปรียบศพที่ถูกไฟไหม้ดาเป็นตอตะโก ซึ่งคาว่า ตอตะโก หมายถึง ดามาก กวี
ใช้คาเปรียบเทียบนี้ต้องการสื่อออกมาว่า ศพที่เห็นนั้นไม่สามารถระบุได้วา่ เป็นใคร เพราะศพมีลักษณะดามากไม่เหลือ
เค้าโครงของผู้ชีวิตไว้เลย
เรื่อง “กาหลมหรทึก”
แชนและกบี่รู้จักกันมานานตัง้ แต่สมัยเด็ก จนได้เป็นตารวจเหมือนกันและร่วมงานกันในการสืบคดีฆาตกรรม
ของเด็กหญิงวาด แชนกับกบี่สนิทกันมากจนรู้นิสัยของกบี่ทุกอย่าง ความว่า
“หากกบี่ในสายตาของเพื่อนสนิทก็ยังเป็นลิงน้อยจอมเกรี้ยวกราดเหมือนเดิม คนข้างนอกโดยเฉพาะผู้หญิง
ส่วนใหญ่เห็นมันเป็นสุภาพบุรุษหน้าหวานที่ป ากหวานกว่าหน้า เจ้านายส่วนมากชอบมันเพราะฉลาดพูด ” (ชัยรัตน์
พิพธิ พัฒนาปราปต์, 2557, หน้า 12)
จากข้อความข้างต้น มีการเปรียบนิสัยของคนเหมือนกับลูกลิงเล็ก ๆ ซึ่งคาว่า ลิงน้อยก็เปรียบเป็นลักษณะ
ของนิสัยเด็กที่ไม่มรี ะเบียบ ไม่เชื่อฟัง อยูไ่ ม่น่งิ ไม่รู้จักระงับอารมณ์ เปรียบกับตัวละคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังมีนิสัย
เหมือนลูกลิง ส่วนคาว่า เกรีย้ วกราด คือ คนที่มีนิสัยอารมณ์ร้อน หรือชอบโกรธอย่างเกรี้ยวกราด ฉะนั้น เป็นลิงน้อย
จอมเกรี้ยวกราด ในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่ทีมีนิสัยเหมือนลูกลิงหรือเด็กที่มีอารมณ์ร้อน หรือชอบมีอารมณ์โกรธอย่าง
เกรี้ยวกราด ไม่รู้จักระงับอารมณ์เมื่อรู้สกึ โกรธ
บุคคลวัต หรือบุคลาธิษฐาน (Personification)
บุคคลวัต หรือ บุคลาธิษฐาน(Personification) คือ การสมมุติสิ่งต่าง ๆ ให้มีกิริยาอาการ ความรู้สึกเหมือน
มนุษย์ เช่น ดวงตะวันแย้มยิ้ม สายลมโลมไล้เอาอกเอาใจพฤกษาลดามาลย์ (ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549, หน้า 44) ซึ่งใน
บุคลวัตหรือบุคลาธิษฐานที่ปรากฏในนวนิยาย ทัง้ 4 เรื่อง เช่น
เรื่อง “รังเลือด”
กล่าวถึงการเดินทางของบุญเติมและคันธมาลีขณะที่กาลังนั่งเรือโดยสารออกจากเกาะในทะเลสาบสงขลา
หลังจากที่ได้หยุดงานนานถึง 3 เดือน เพื่อเดินทางไปหาหนูวาดคณะมโนราห์ที่จังหวัดพัทลุง ความว่า
“เบื้องหลังหล่อน คือ เกาะซึ่งกาลังแก่วงไกว เพราะทะเลสาบเริ่มมีคลื่นจากลมพัดผ่าน” (สาคร พูลสุข
,2549,หน้า 168)
จากบทประพันธ์ขา้ งต้น ผู้เขียนได้เปรียบเทียบกิริยาของเกาะว่าสามารถเคลื่ อนไหวได้ ซึ่งตามความเป็นจริง
แล้วเกาะเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่ผู้บรรยายได้นั่งอยู่บนเรือแล้วมีคลื่นมากระทบทาให้เรือแกว่งไกวหรือโยกไปมา ทาให้
มองดูเหมือนเกาะแกว่งไกวหรือเห็นเคลื่อนไหวได้
เรื่อง “กรงมนุษย์”
เบิร์ดอดีตผู้ป่วยทางจิตที่รักษาตัวจนหายดีเป็นปกติ กาลั งเดินเข้าไปในโรงแรมหรูกับคุณหมอปรียาแพทย์
เจ้าของไข้ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเขาเคยมานอนเล่นและเตร็ดเตร่อยูบ่ ริเวณนี้จนยามของโรงแรมเคยตะโกนไล่เขาในฐานะ
คนบ้า และเมื่อเขากลับมาที่น่ีอีกครั้งกับการเปลี่ยนทรงผม การแต่งกายใหม่และมาในฐานะแขกของโรงแรม จึงเกิด
อาหารประหมา่ ตื่นเต้น ทาให้เขาคิดไปต่าง ๆ นา นา ความว่า
“ผมกวาดตาไปรอบ ๆ เห็นโคมไฟแสงสีนวลตรงเสาใหญ่ ผนังห้องประดับกรอบรูปภาพขนาดใหญ่เรียงราย
ตัง้ สามรูป ...นั่นตุ๊กตาดินเผานั่งเอ้อระเหย ทอดสายตายาวมองไปในสระน้าที่มีฝูงปลาคาร์พว่ายวนไปมา พวกมัน
เหมือนจะเอ่ยทักทายผมว่า”
“เฮ้ย! เอ็งถืออะไรมาวะ ระวังมันจะหล่นลงพืน้ เสียก่อนละ” (พจนารถ พจนปกรณ์, 2551, หน้า 16)
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จากข้อความข้างต้น มีการกล่าวถึง ตุ๊กตาดินเผาที่ดูเหมือนนั่งปล่อยอารมณ์ตามสบายดูปลาคาร์พว่ายน้าใน
สระ อีกทัง้ ยังกล่าวถึง ปลาคาร์พว่ากาลังเอ่ยทักทายตนเอง ซึ่งข้อความทั้งสองนี้เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น
เรื่อง “ในรูปเงา”
ระหว่า งที่ พ ลิ้ว เดิ น ตามหลัง พ่อ ไปทุ่ ง นา ขณะนั้น เงาของเขากั บพ่อ ก็ พ าดผ่ า นคู่น้าเล็ ก ๆ และทาให้ เขา
สังเกตเห็นเงาของตัวเองกับพ่อว่าแตกต่างกัน ความว่า
“พ่อตัวสูงใหญ่ เงาของพ่อจึงข้ามผ่านพ้นไปอีกฝั่ง แต่เงาเจ้าพลิ้วจมน้าละลายสะท้อนสะท้านอยู่ในสายน้าที่
หมุนเป็นเกลียว เจ้าพลิว้ มองเงาตัวเองด้วยความตกใจ เงานั้นจมหายและสาลักบิดเบี้ยวอยู่ในคูน้า” (อาไพ สังข์สุข
,2554 หน้า 8)
จากข้อความข้าวต้น กล่าวบรรยายให้เห็นถึง เงาของตัวละครที่กาลังจมน้าและสาลักน้า มีกิริยาเหมือนคน
กาลังจมน้า ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเงาเป็นสิ่งที่ไม่มชี วี ติ จมน้าหรือสาลักน้าไม่ได้
อติพจน์ (Hyperbole)
อติพจน์ (Hyperbole) คือ การเปรียบเทียบโดยการกล่าวข้อความที่เกินจริง มักเปรียบเทียบในเรื่องปริมาณว่า
มีมากเหลือเกิน มีเจตนาเน้นข้อความที่กล่าวนั้น ให้มีน้าหนักยิ่งขึ้น เช่น ร้อนตับแตก คอแห้งเป็นผง รักคุณเท่าฟ้า รอ
ตัง้ โกฏิปีแล้ว ใจดีเป็นบ้า อกไหม้ไส้ขม ฯลฯ ดังปรากฏในนวนิยาย ทัง้ 4 เรื่อง (ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549, หน้า 46) เช่น
เรื่อง “รังเลือด”
กล่าวถึง ในช่วงเดือนมีนาคมขณะที่บุญเติมและทีมเก็บรังนกได้หยุดพักงานนานถึง 3 เดือน มันเป็นช่วงเวลา
ที่แสนยาวนานสาหรับการรอให้ถึงเวลาการเก็บรังนกประจาเดือนพฤษภาคม ความว่า
“ในระหว่างที่รอให้ถึงเวลาการเก็บรังนกประจาเดือนพฤษภาคม ซึ่งเรียกว่า “แทงตอ” นัน้ ...วันเวลาแห่งการ
รอคอยจึงดูอดื เอื่อยจนแทบจะชะโงกหน้าเข้าไปอีกมิตหิ นึ่งของการเวลาได้ ดวงอาทิตย์โคจรไปบนท้องฟ้าอย่างช้า
ๆ” (สาคร พูลสุข,2549,หน้า 184)
จากบทประพันธ์ขา้ งต้น มีการเปรียบเทียบข้อความว่าเวลาผ่านไปช้ามาก จนสามารถเข้าไปอยู่หรือทะลุไปใน
อีกมิติหนึ่งได้ ช่างเป็นช่วงเวลาที่ทาให้เกิดความรู้สึกที่ยาวนาน การเปรียบเทียบดังกล่าวเป็นการกล่าวเกินจริง ซึ่งใน
ชีวติ จริงไม่สามารถทาได้
เรื่อง “กรงมนุษย์”
กล่าวถึง เบิร์ด ที่อยากซื้อเสื้อตัวใหม่ เพราะตัวที่เขาสวมอยูน่ นั้ ตัวเล็กเกินไปจนรู้สกึ หายใจไม่ออก ความว่า
“ลุงทิม... ผมเงยหน้าขึ้น ฉันอยากได้เสื้อตัวใหม่สักตัว ตัวนี้มันเล็ กไปมันรัดตัวฉันจนแทบหายใจไม่ออก”
(พจนารถ พจนปกรณ์, 2551, หน้า 47)
ข้อความข้างต้น ใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบ อาการของคนที่รู้สึกอึดอัดจนหายใจไม่ออก เพราะสวมเสื้อที่เล็ก
กว่าขนาดตัวจริง เป็นการใช้คาเพื่อให้ผู้อา่ นทราบถึงความรู้สกึ ของตัวละครว่าเขารู้สกึ อึดอัดมากจนหายใจไม่ออก
เรื่อง “ในรูปเงา”
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พ่อของพลิว้ ลงโทษวัวของเขา (เจ้าดอกรุงรัง) โดยการตีอย่างรุนแรง สาเหตุหนีออกจาก
ฝูง เมื่อได้โอกาสวัวตัวนั้นก็กระโดดถีบเข้ากลางหน้าอกของพ่อ ทาให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเจ้าพลิ้วได้กล่าวถึง
อารณ์ความโกรธแค้นของวัวที่ทาร้ายพ่อของตน ความว่า
“มันทาร้ายพ่อด้วยกาลังทัง้ หมดที่เหลืออยู่ มันหายใจแรงด้วยความพอใจและถ้ามันหัวเราะได้ เจ้าวัวตัวนั้นก็
คงส่งเสียงหัวเราะดังก้องจักรวาลเลยทีเดียว” (อาไพ สังข์สุข, 2554, หน้า 50)
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จากข้อความข้างต้น ใช้ภาพพจน์เปรียบถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงความพึงพอใจมาก หรือมีความสุขมากกับ
การกระทาบางอย่างโดยหัวเราะออกมาดัง ๆ โดยผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความรู้สึกนี้เพิ่มขึ้นไปอีกจึงเพิ่มคาว่า
ก้องจักรวาล เพื่อเน้นย้าว่ามีความสุขมาก ต้องการให้ดังก้องไปไกลให้คนอื่นได้รับรู้ทะลุถึงจักรวาล
เรื่อง “กาหลมหรทึก”
พะนอนิจคิดถึงภาพการถูกยิงของสารวัตรเวทคนรักของเธอที่นอนอยู่บนตัก ซึ่งเขาปกป้องเธอจาการยิงของ
คนร้าย ความว่า
“ภาพหน้าอกของเขามีฟองเลือดฟ่อดขึน้ ทาให้เธอเหมือนเป็นบ้า หญิงสาวกรีดร้อง น้าตาไหลทะลักยิ่งกว่า
เลือดกองนั้นเสียอีก ไม่นานเลือดของเขาก็ไหลออกมาจากปาก จากจมูก เหมือนไหลออกมาจากปากจากจมูกและ
จากทุก ๆ ทวารของเธอด้วย” (ชัยรัตน์ พิพธิ พัฒนาปราปต์, 2557, หน้า 21)
จากข้อความข้างต้น ผู้เขียนได้เปรียบถึงน้าตาแห่งความเสียใจที่มีมากมาย มากกว่าเลือดที่ไหลออกมาจาก
ร่างกายคนรักของเธอ แสดงให้เห็นถึงความรู้สกึ เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก
นามนัย (Metonymy)
นามนัย (Metonymy) คือ การใช้คาหรือวลีที่บ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมาย
แทนสิ่งนัน้ ทั้งหมด เช่น ใช้เวที แทน การแสดง มงกุฎ พระบาท แทน กษัตริย์ เก้าอี้ แทน ตาแหน่งหน้าที่ของผู้บริหาร
ข้าวปลา แทน อาหาร ฯลฯ (ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549, หน้า 46) ที่มนี ามนัยปรากฏอยูใ่ นนวนิยาย ทั้ง 4 เรื่องหลายแห่ง
อาทิ
เรื่อง “รังเลือด”
กล่าวถึงคิม้ เด็กหนุม่ ที่ไม่ค่อยพูด บุคลิกเป็นคนเงียบขรึม มุ่งมั่นในการทางาน ลักษณะบุคลิกเหมือนไม่ทันคน
แต่เมื่อถึงเหตุการณ์คับขัน เขาก็จะเป็นคนที่กล้าเผชิญกับปัญหาได้อย่างกล้าหาญ ดังความว่า
“บางครัง้ คนเราต้องการใช้เวลาดึงตัวเองออกมาจากฝักเพื่อเปลือยคมออกท่ามกลางแสงแห่งความจริง ”
(สาคร พูลสุข,2549,หน้า 145)
จากข้อความ มีการใช้คาว่า “ฝัก” แทน สิ่งที่ห่อหุ้มตัวตนที่แท้จริงของคนๆ นั้น หรือนิสัยที่แสดงออกมาว่า
เป็นคนธรรมดา ไม่มีพิษสงอะไร และ คาว่า “เปลือยคม” แทน เผยความฉลาด ความกล้าหาญออกมา ซึ่งคล้ายกับ
สานวน คมในฝัก หมายถึง เก็บความฉลาด ความกล้าหาญไว้ข้างใน, ล่วงรู้ความคิดของผู้อื่นแต่ไม่แสดงออกมาว่ารู้
เรื่อง “กาหลมหรทึก”
กล่าวถึงเหตุการณ์ ที่นางเรือนที่ให้ปากคากับเจ้าหน้าที่ตารวจ สาเหตุที่ลูกสาวถูกฆาตกรรม ความว่า
“ฉันสาบานได้นะจ๊ะ ฉันอาจจะเป็นแม่เลวคิดขายลูก แต่ก็ไม่ได้เลวขนาดจะฆ่าลูกลูกตัวเองลง ถึงจะโกรธแค่
ไหน ฉันก็ตีมัน แล้วยังกลับมาให้ข้าวให้น้ามัน ฉันไม่ได้ฆา่ มันจริง ๆ นะจ๊ะ” (ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์, 2557, หน้า
195)
จากข้อความข้างต้น ใช้คาว่า ให้ขา้ วให้น้า แทนคาว่า ให้อาหาร หรือทาอาหารให้ทาน ซึ่งในที่น้ี หมายถึง แม่
ทาอาหารให้ลูกทาน
ปฏิพากษ์ (Paradox)
ปฏิพากษ์ แบ่งย่อยเป็น 2 ชนิด คือ 1. ปฏิพจน์ (Oxymoron) คือการใช้คาที่มีความหมายขัดแย้งกันนามาคู่กัน
ได้อย่างกลมกลืน เช่น ลมหนาวพัดอ้าวจนหนาวเหน็บเจ็บกระดูก 2. ปฏิทรรศน์ (Paradox) คือการแสดงความหมายที่
ดูเหมือนจะขัดแย้งกันหรือเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อวิเคราะห์ความหมายลึกลงไป อาจตีความได้อย่างกลมกลืน เช่น อกชล
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คลาแคล้วแผ่นปฐพี (อกให้ความรู้สึกอบอุ่นนุ่มนวล แต่ชลมีลักษณะไหล ให้ความชุ่มชื่น ความเย็น) ลักษณะทั้งสองนี้
ขัดแย้งกัน แต่ปรากฏอยูใ่ นสิ่งเดียวกัน คาปฏิพากษ์ อธิบาย เรียกภาพพจน์ oxymoron และ paradox รวมกันภาพพจน์
ปฏิพากษ์อาจปรากฏใช้ในภาษาพูดในชีวิตประจาวัน เช่น ไฟหนาว น้าผึ้งขม ศัตรูคือยากาลัง ยิ่งรีบก็ย่ิงช้า รักยาวให้
บั่น รักสั้นให้ต่อ น้าร้อนปลาเป็น น้าเย็นปลาตาย (ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549, หน้า 47) ดังปรากฏในนวนิยายทั้ง 4 เรื่อง
เช่น
เรื่อง “รังเลือด”
รอยพิม พ์เ ล่ า ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ของตั ว เองให้ บุญ เติม ฟั ง เมื่อ ครั้ ง ที่ ตั ว เองยั ง เป็ น สาววั ย รุ่ น เป็ น สาว
พรหมจรรย์ไม่เคยรู้ถึงเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวระหว่างชายกับหญิง พอคิดถึงช่วงนั้นทาให้เกิดความรู้สึกละอายแก่ใจ
เพราะชีวิตของเธอในปัจจุบันมันตรงข้ามกันอย่างสิน้ เชิง ความว่า
“หลังจากนัน้ ฉันก็เตร็ดเตร่ไปเรื่อย ๆ ว่ากันตามความจริงแล้วมันไม่ปลอดภัยสาหรับสาวพรหมจรรย์อย่างฉัน
สักเท่าไหร่ เอ๊ะ นี่ฉันกล้าเรียกตัวเองเป็นสาวพรหมจรรย์ได้อย่างไรกันนี่ ” รอยพิมพ์หัวเราะอย่างขื่น ๆ ในลาคอต่อ
คาพูดตัวเอง” (สาคร พูนสุข, 2549, หน้า 253)
จากข้อความข้างต้น อาการของคนที่หัวเราะอย่างขื่น ๆ บอกถึงความรูส้ ึกหัวเราะแบบไม่มีความสุข หรือการ
หัวเราะที่ไม่ได้ปลดปล่อยความสุขออกมา แต่กลับเป็นการหัวเราะที่เอาความทุกข์หรืออารมณ์ความรู้สึกละอายแก่ใจ
สงสารหรือสมเพชตัวเองกับสิ่งที่ได้กระทาไปในอดีต
เรือ่ ง “กาหลมทรทึก
แชนและกบี่รู้จักกันมานานตัง้ แต่สมัยเด็ก จนได้เป็นตารวจเหมือนกันและร่วมงานกันในการสืบคดีฆาตกรรม
ของเด็กหญิงวาด แชนและกบี่สนิทกันมากจนรู้นิสัยของกบี่ทุกอย่าง ความว่า
“หากกบี่ในสายตาของเพื่อนสนิทก็ยังเป็นลิงน้อยจอมเกรี้ยวกราดเหมือนเดิม คนข้ างนอกโดยเฉพาะผู้หญิง
ส่วนใหญ่เห็นมันเป็นสุภาพบุรุษหน้าหวานที่ปากหวานกว่าหน้า เจ้านายส่วนมากชอบมันเพราะฉลาดพูด ” (ชัยรัตน์
พิพธิ พัฒนาปราปต์, 2557, หน้า 12)
จากข้อความข้างต้น ผู้เขียนมีการใช้คาตรงกันข้ามกันคือ สุภาพบุรุษ เป็นคาที่ใช้เรียกผู้ชายที่มีความสุภาพ
เรียบร้อย ให้เกียรติผู้หญิง ส่วนคาว่า หน้าหวาน เป็นคาที่ใช้ชมผู้หญิง ว่าสวยหวานหรือมีใบหน้าที่สวย เมื่อนาสองคา
นี้มารวมกัน ในที่น้ี อาจหมายถึง ผู้ชายที่มีความเป็นสุภาพบุรุษและมีใบหน้าที่สวยหวานเหมือนผู้หญิง ไม่ได้คมเข้ม
เหมือนผู้ชาย

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ทั้ง 4 เรื่อง คือ รังเลือก กรง
มนุษย์ ในรูปเงา และกาหลมหรทึก พบว่า โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในนวนิยายทั้ง 4 เรื่อง ปรากฏครบทั้ง 6 ประเภท
โดยมีโวหารภาพพจน์แ บบอุปมามากที่สุ ด (พบจานวน 218 ข้ อความ) รองลงมาเป็นอุปลักษณ์ (พบจานวน 1 28
ข้อความ) อติพจน์ (พบจานวน 72 ข้อความ) บุคลาธิษฐาน (พบจานวน 24 ข้อความ)นามนัย (พบจานวน 6 ข้อความ)
และ ปฏิพากษ์ (พบจานวน 3 ข้อความ) ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากกการศึกษาโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ทั้ง 4 เรื่อง ทาให้
ทราบว่า นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม คือ นอกจากจะมีเนื้อหาที่สนุกสนานและน่าสนใจ
แล้ ว ผู้ เขี ย นยั ง ใช้ โ วหารภาพพจน์ใ นการปรุ ง แต่ง รสความได้ อ ย่ า งแนบเนีย น เกิ ด สุ น ทรี ย ภาพ ท าให้ ผู้ อ่ า นเกิ ด
จินตนาการ มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน เกิดความเพลิดเพลิน มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งถึงสาระและอารมณ์ นอกจากนี้
โวหารภาพพจน์ยังช่วยเสริมให้ผู้อ่านขึ้นเกิดภาพในใจชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรม จะเกิด เป็นรูปธรรมที่
แจ่มชัด ซึ่งในนวนิยายทั้ง 4 เรื่องนี้ ได้ปรากฏภาพพจน์ทาให้เกิดความสาเริงอารมณ์ คือภาพพจน์บันดาลให้ผู้อา่ นได้ใช้
ความคิดและจินตนาการ ซึ่งอาจเปรียบได้กับการที่เราได้กา้ วออกจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง มีความเคลื่อนไหว ตื่นตัว
ไม่เฉยชาในระหว่างติดตามอ่าน ได้สังเกตเห็นถึงสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่ต่างกัน โดยใช้การสังเกต ความคิด และ
จินตนาการเทียบเคียง ภาพพจน์ยังทาให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น การใช้ภาพพจน์จึงเป็นการช่วยให้
ผู้อ่านนึกเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเท่ากับว่าทาให้วรรณคดีวรรณกรรมเข้าสู่ประสาทสัมผัสและการรับรู้ได้โดยตรง
อาจจะโดยการได้ยิน ได้เห็น ได้สัมผัส ได้ร่วมมีประสบการณ์ จึงทาให้เข้าถึงและเข้าใจวรรณคดีวรรรณกรรมเรื่องนั้น
ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และภาพพจน์ยังทาให้เกิดความเข้มข้นทางอารมณ์ได้มากขึ้น ด้วยการทาให้เห็นถึงความแตกต่าง ความ
ขัดแย้ง ความเหมือน ความผสาน และทัศนคติที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทั้งนี้ผู้เขียนอาจสรรหาคามาใช้ได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกันก็ต้องได้เนื้อความหรือความหมายตามที่ต้องการอีกด้วย เพื่อให้สามารถสื่อความและสื่ออารมณ์ได้ดี
ยิ่งขึน้ อีกด้วย
นวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด นอกจากจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและ
สอดแทรกแง่คิดในการดาเนินชีวิตให้กับผู้อ่านแล้ว ในการใช้โวหารภาพพจน์ที่ผู้เขียนใช้ในการนาเสนอเนื้อหาก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยให้งานเขียนนวยนิยายมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจผู้อ่านได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ผู้ เขียนมีศิลปะในการเลือกใช้คาที่
แสดงความรู้สึกของผู้เขียออกมาผ่านเป็นตัวอักษร ทาให้เนื้อความมีความหนักแน่น กระชับและได้ใจความที่สมบูรณ์
อีกทัง้ ยังเป็นการแสดงภูมิความรู้ของผู้เขียนในการเลือกคามาใช้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสงสัย อยากติดตามเรื่องราว
และค้นหาคาตอบจากเนือ้ เรื่องต่อไป และมีการใช้ภาพพจน์ที่ช่วยทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่าง
ลึกซึ้งกว่าการใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา ซึ่งทาให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจ เกิดอารมณ์สะเทือนใจ และเกิดจินตนาการไป
กับเนื้อหาในเรื่อง ดังที่ปาริชาติ รัตนบรรณสกุล (2548, หน้า 83) ได้กล่าวถึงภาษาที่ใช้ในการเขียนโวหารภาพพจน์ว่า
เป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งในงานเขียนทุกประเภท เพราะภาษาจะเป็นสีสันที่ดึงดูดใจผู้อ่านเกิดความสนใจและอยากรู้
เนื้อหาทัง้ หมดที่ผู้เขียนนาเสนอ
จากลักษณะดังกล่าวข้างต้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้นวนิยาย ทัง้ 4 เรื่องที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดให้เป็นนวนิยายยอดเยี่ยมประจาปี ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปีของการจัดการประกวด
คือ พ.ศ. 2542-2557 มีวรรณกรรมจานวนทั้งหมดเพียง 4 เรื่องเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดประเภทนว
นิยายยอดเยี่ยม อันได้แก่ เรื่อง รังเลือด ผลงานของ สาคร พูลสุข ได้รับรางวัล เมื่อปี พ.ศ.2549 กรงมนุษย์ ผลงาน
ของ พจนารถ พจนปกรณ์ ได้รับรางวัล เมื่อปีพ.ศ. 2551 ในรูปเงา ผลงานของ อาไพ สังข์สุข ได้รับรางวัลเมื่อปี พ.ศ.
2554 และ กาหลมหรทึก ผลงานของ ชัยรัตน์ พิพธิ พัฒนาปราปต์ (ปราปต์) ได้รับรางวัลเมื่อปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้
ยังได้รับความนิยมจากผู้อ่านจานวนมาก ทั้งนี้ด้วยเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ตลอดจนกลวิธีการดาเนินเรื่องด้วยศิลปะการใช้
ภาษามีทักษะการเขียนที่แยบยล และจากความงามของโวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมนวนิยาย ทาให้เห็นถึง
ความสามารถของผู้ เขียนในการใช้โวหารภาพพจน์ในงานประพันธ์ที่ถ่ายทอดออกมาให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ มีความ
เพลิดเพลินและลึกซึ้งถึงอารมณ์ ของนักเขียนรุ่นใหม่ที่เลือกสรรถ้อยคาต่าง ๆ ถ่ายทอดออกมาผ่านงานเขียน การ
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บรรยายฉาก ตัวละคร รวมถึงลักษณะการวางโครงเรื่องให้เป็นที่น่าสนใจ ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของนวนิยาย
ที่มีความโดดเด่นในการการใช้ภาษา จนได้รับรางวัลนวนิยายยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีคุณภาพและ
คุณค่าของวรรณกรรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวที่ว่า “โลกวรรณศิลป์เป็นโลกแห่งความพิศวง อาศัยเพียงถ้อยคา
ภาษาที่เรียงร้อยด้วยจินตนาการอันไม่รู้จบของมนุษย์ นาพาเราเกิดอรรถรส นาพาเราได้เรียนรู้โลกและชีวิต โลกแห่ง
ความสุข ความทุกข์ ความรื่นรมย์ ความเจ็บปวด นาพาเราได้เรียนรู้จิตของมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยอารมณ์อันหลากหลาย
ทั้งนี้ เพื่อแบ่งปันความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของมนุษย์ร่วมกั น เพื่อรับรู้ว่ามนุษย์เรามีความรัก มีความหวัง
และมีคา่ แห่งความเป็นมนุษย์เสมอกัน” (ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549, หน้า 7)
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง “โวหารภาพจน์ที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ” ทั้ง 4 เรื่อง คือ รัง
เลือด กรงมนุษย์ ในรูปเงา และกาหลมหรทึก ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและศึกษาคือ
ศึกษาวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด เช่น
กวีนิพนธ์ วรรณกรรมเยาวชน นิทานสาหรับเด็ก ฯลฯา
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อันเป็นที่รัก และกัลยาณมิตรสาขาวิชาภาษาไทยทุกท่านที่ดูแลช่วยเหลือให้กาลังใจกันเสมอมา
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การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
E-document Application: the Case Study of the University of Phayao
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Karakade Jannakam1* and Piyawadee Rohitarachoon2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์องค์ความรู้ในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อศึกษาการใช้ระบบสาร
บรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของมหาวิท ยาลั ย พะเยาในปั จ จุ บัน และเพื่ อ เสนอแนะแนวทางก ารน าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน จานวน 16 หน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์
จากการศึกษาพบว่า ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบออกเลขได้อัตโนมัติมีระบบคุมทะเบียน รับ – ส่ง
ระบบสามารถค้นหาไฟล์หนังสือได้รวดเร็ว ประเด็นความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถค้นหา
ไฟล์หนังสือได้รวดเร็ว ช่วยได้มากเมื่อเทียบกับวิธีปฏิบัตงิ านแบบเก่า ระบบช่วยในการเก็บไฟล์เอกสารเป็นระเบียบง่าย
ต่อการค้นหา การแยกหมวดหมู่ทาให้ทางานสะดวกสามารถสนับสนุนการทางานให้ด้านธุรการให้ทางานได้ง่ายขึ้น
ระบบช่วยลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยสมุดคุม เมื่อปฏิบัติจริง ง่ายต่อการใช้
งาน ประเด็นความคาดหวังต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์คิดว่าระบบควรมีความเสถียรและสามารถทางานได้
ครอบคลุ ม ทุ ก ๆ ด้ า นเกี่ ย วกั บงานสารบรรณ หน่ ว ยงานทุ ก หน่ว ยงานภายในควรให้ ก ารยอมรั บเอกสารที่ เป็ น
อิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ต้องนาเอกสารฉบับจริงในการอ้างอิง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะการทางาน
คล้าย ๆ กับการทางานแบบเดิมให้มากที่สุด ลดความยุง่ ยาก ซับซ้อนในการใช้งานเพื่อให้เกิดความต้องการใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น พัฒนาให้พร้อมและมีทีมงานที่สามารถอานวยความสะดวกได้ตลอดเวลา มีความปลอดภัยของเอกสารและ
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บข้อมูลที่เป็นความลับสามารถแยกความสาคัญของเอกสารได้
คาสาคัญ: สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
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Abstract
The study of E-Document Application: the case of University of Phayao aimed to analyze the body of
knowledge in using the E-Document Application at the University of Phayao. It explored the status quo and
searching for the guidelines of E-Document Application for more efficient productivity in 16 offices around
University of Phayao. Interview was carried out as main data collection method.
The researcher divided the results into three aspects. First, the E-Document application has enhanced
the efficiency of working system. The automatic numbering system or the registration system is better. Secondly,
the E-Document Application, classification of the files has facilitated the documentation. It has reduceds the
using of paper, expenses and the method of the manual registration book. Finally, the E-document application,
should be stable and extensive in all aspects about the correspondence work. All internal offices in University of
Phayao should adopt the e-document without the using of the source document in reference. The e-document
application has attempted to adopt the previous style by reducing the complexity to increase the demand of
using. Updating the application to be equipped, there should be several officers who are available at any
required time. There should be the security systems of the E-Document, electronic signature and confidential
information which can distinguish the importance of the document.
Keywords: e-document application, efficiency, University of Phayao

บทนา
ในโลกยุค “สังคมแห่งความรู้ ยุคโลกาภิวัตน์ และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” หน่วยบริการสาธารณะ หรือที่
เรียกว่าหน่วยราชการจะต้องปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่และเปลี่ยนวิธีทางานใหม่ มิฉะนั้นสั งคมไทยก็จะไม
สามารถแข่งขันไดในสังคมโลก ระบบราชการแบบเก่าเน้นการทาผลงาน แต่ราชการแนวใหม่ต้องเน้นที่ผลสัมฤทธิ์หรือ
ผลกระทบการที่ราชการจะสร้างผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบแกสังคม หน่วยงานราชการจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธี
ทางานจากเอาหน่วยงานของตนเป็นหลัก ไปเน้นความร่ว มมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งที่เป็นหน่วยราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ดังนั้นพลังหลักในการทางานจะเปลี่ยนจากราชการเป็นคน ๆ ไปเป็น
ปฏิสัม พันธ์ ระหว่างคน เครื่องมือ หรือแรงขั บเคลื่อนหลักในการปฏิบัติราชการ จะต้องยกระดับจากข้ อมูล และ
สารสนเทศ ไปเป็นความรู้ โดยที่จะต้องคานึงว่าความรูท้ ี่ต้องการใช้ในการปฏิบัตงิ านนัน้ มีทั้งอยูใ่ นรูปของความรูชัดแจ
ง ซึ่งหมายถึงความรู้ ในรูปของหนังสือ ตาราวารสาร หนังสือพิมพ์ วีดีโอ และที่อยู่ในรูปของความรู้ที่ฝังลึกอยู่ใน
สมองของคน ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมาให้ผู้อ่นื ทราบหรือเข้าใจ การปฏิบัตริ าชการสมัยเก่าเน้นการใช้ความรู
ชัดแจง ที่มี “ผู้รู” กาหนดไว้ แต่การปฏิบัตริ าชการตามแนวทางจัดการความรู้ จะเน้นให้ผู้ปฏิบัติงาน ใช้ความรู้ฝังลึกที่
อยู่ในสมองของตนเอง และเน้นการร่วมกันสร้างความรูขนึ้ ใช้งาน ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานมีความเป็นพลวัต สอดคล
องกับสถานการณหรือบริบทที่แตกต่างกันหรือเปลี่ยนแปลงไปฐานอิงของการปฏิบัติราชการแบบเดิมคือกฎระเบียบ
จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแม้จะทาให้งานล่าช้าหรือไมสาเร็จก็ตาม แต่ราชการสมัยใหม่ ซึ่ง
ต้องการผลสัมฤทธิ์และจะต้องใช้ฐานอิงเป็นความรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ
ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติของ
ระบบอิเล็ ค ทรอนิคส์ รวมทั้ ง รู ปแบบการด าเนิน งานเปลี่ย นจากการจัด การด้ ว ยมือ (Manual) มาเป็ น ระบบใช้
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คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานแทน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน องค์กรเหล่านี้ได้นา
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาช่วยในการทางานขององค์กร เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานในการทางานด้าน
ต่า งๆ ให้ มีค วามสะดวกรวดเร็ว และถู ก ต้อ งมากยิ่งขึ้น เช่น งานสารบรรณในสถานศึก ษา ได้ น าเทคโนโลยีด้ า น
สารสนเทศและระบบหนัง สือ อิเลคทรอนิกส์ เข้ ามาใช้ม ากขึ้น ระบบงานสารบรรณเป็ นระบบที่เกี่ย วข้ องกับการ
บริหารงานเอกสารและเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการจัดทา การรับ การส่ง การจัดเก็บ
รักษา การยืม และการทาลายเอกสาร เพื่อให้การค้นหาติดตามสามารถทาได้สะดวกและรวดเร็ว
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบจัดเก็บสาเนาเอกสารให้เป็น Digital และสามารถเรียกดูได้จาก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ Internet ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยให้คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการสื่อสารนั้นๆ สามารถตรวจสอบ
ติดตามสถานะเอกสาร การดาเนินเรื่องเอกสาร ผ่าน ระบบสารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักถึงความสาคัญ ของการนาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
จัดการงานเอกสารของหน่วยงาน ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วประหยัด ทรัพยากร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานขององค์กร ทาให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้นาระบบสารบรรณ
อิเล็ ก ทรอนิก ส์ ม าใช้เพื่อ การปฏิบัติง านของ บุ ค ลากร โดยต้อ งเรี ย นรู้ ก ารใช้ระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิก ส์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยการเข้าใช้ระบบ การสร้าง - ส่งบันทึกข้อความ หนังสือออกภายนอก และการตั้งค่าเอกสารต่างๆ เป็น
ต้น รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็น โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานสารบรรณ มีการพัฒนา
ปรับปรุ ง ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับความต้องการของผู้ใ ช้ง านให้ มีค วามรวดเร็ ว ต่อ เนื่อง แก้ปัญหาได้ทันท่ วงที
สามารถให้บริการสืบค้นติดตามงาน และที่สาคัญคือช่วยลดกระดาษ ลดพื้นที่การเก็บเอกสาร ทาให้ลดค่าใช้จ่าย
จากการที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ป ฏิ บั ติ ง านทางด้ า นงานสารบรรณและเป็ น ผู้ ใ ช้ ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มหาวิทยาลัยพะเยาทาให้ผู้วจิ ัยมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเรื่องการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยาการนาเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นการเข้าถึงความรู้ในองค์ก รได้อย่างสะดวกผ่านทางวิธีการด้านอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่ว นของการใช้ง านในขั้ นตอนต่า งๆ และปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น ในระหว่างการใช้งาน เพื่อน าข้ อมู ล ที่ไ ด้จ ากการวิจัย ไป
วิเคราะห์ ทบทวนกระบวนการ ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสามารถปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพภายในองค์กร มุ่งสู่องค์กรที่มีการทางานแบบสานักงานอัตโนมัติและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การศึกษา
1 เพื่อศึกษาการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบัน
2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน
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กรอบแนวคิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ด้านสารบรรณ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ บุคลากรสายบริการที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน
42 หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยได้กาหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มผู้ใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา จานวนทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน
2. กลุ่มที่ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ด้านสารบรรณแต่ไม่ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จานวนทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย
แบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้ในการสัมภาษณ์บุคลากรสายบริการที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและบุคลากรที่มีการ
ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเก็บรวบรวมความคาดหวัง และความพึงพอใจ ต่อ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา และแนวทางในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การปฏิบัตงิ านให้เกิดประสิทธิภาพโดยสร้างบนพืน้ ฐานของกรอบแนวคิด
การสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ โดยใช้กรอบ
ความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. กาหนดประเด็นในการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่
2.1 ศึกษาการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
2.2 เสนอแนะแนวทางการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนั ง สื อ น าส่ ง จากคณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ถึ ง หั ว หน้ า ส่ ว นงานในหน่ ว ยงานอาคาร
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล หน่ว ยงานต่ า ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (in-depth Interview) สาหรับผู้ปฎิบัตติ ิงานด้านสารบรรณ โดยเปิด
โอกาสผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญเป็นรายบุคคล ในการอธิบายรายละเอียดในประเด็นการใช้ระบบสารอิเล็กทรอนิกส์ และการ
ไม่ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิ าน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ย รวบรวมข้ อ มูล และนาเสนอผลสรุ ปแต่ละประเด็ น ของการใช้ระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิก ส์ จ าก
ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณในหน่วยงานที่มีการใช้งานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยงานที่ไม่ใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติง าน โดยข้ อ มูล ที่ ไ ด้ น ามาจากการสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึก รายบุ ค คล มาวิเคราะห์ ด้ ว ยการเชื่อ มโยงความ
สอดคล้องของเนื้อหาและแนวคิด ทฤษฏี และนาเสนอในภาพรวม
ผู้วิจัยมีการควบคุมคุณภาพข้อมูลด้วยการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลแบบ การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกรายบุคคล ควบคู่กับไปกับการตรวจสอบความเชื่อถือได้ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
เพื่อศึกษาการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบันซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล ผลการวิจัยดังนี้
ประเด็นด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิกส์ ช่ว ยในการปฏิบัติง านให้ มีประสิ ทธิ ภ าพไม่ว่า จะเป็ น ระบบออกเลขได้
อัตโนมัติมีระบบคุมทะเบียน รับ – ส่งสามารถพิจาณาสั่งการ/พิจารณา เกษียน เสนอต่อสามารถค้นหาไฟล์หนังสือได้
รวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีปฏิบัติงานแบบเก่า โดยไม่ต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนคุมเอกสาร และระบบงานสารบรรณ
ของหน่วยงานช่วยในการจัดเก็บ คุมทะเบียน รับ/ส่ง ออกรายงาน
ประเด็นความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สามารถค้ น หาไฟล์ ห นั งสือ ได้ รวดเร็ ว เมื่อ เที ยบกั บวิธีปฏิบัติง านแบบเก่ า โดยไม่ต้อ งลงบั น ทึก ในสมุ ด
ทะเบียนคุมสืบค้นเอกสารไม่สนิ้ เปลืองสมุดทะเบียนคุมระบบช่วยในการเก็บไฟล์เอกสารเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา
การสืบค้นหนังสือได้อย่างรวดเร็ว การแยกหมวดหมูท่ าให้ทางานสะดวกสามารถสนับสนุนการทางานให้ด้านธุรการให้
ทางานได้ง่ายขึ้นทาให้การรับ – ส่งหนังสือเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานอื่นๆ ของ
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช่ว ยลดการใช้ ก ระดาษ ลดค่ า ใช้ จ่ า ย และลดขั้ น ตอนการ
ลงทะเบียนด้วยสมุดคุมเมื่อปฏิบัติจริงไม่มีความซับซ้อนในการใช้งานง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากหน่วยงานที่เป็น
ผู้รับผิดชอบได้จัดทาคู่มอื ที่เข้าใจง่าย
แต่ระบบควรให้ตรงกั บความต้องการของผู้ใช้งานมากกว่านี้ ควรมีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้ง านก่อ น
นามาใช้จริง
ประเด็นความคาดหวังต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบควรมีความเสถียรและสามารถทางานได้ครอบคลุมทุกๆ ด้านเกี่ยวกับงานสารบรรณ หน่วยงานทุก
หน่วยงานภายในควรให้การยอมรับเอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ต้องนาเอกสารฉบับจริงในการอ้างอิง ด้วย
ความเคยชินกับการใช้งานในระบบเดิมที่มีความคล่องตัวและเข้าใจง่ายเลยอยากให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มี
ลักษณะการทางานคล้ายๆ กับการทางานแบบเดิมให้มากที่สุด ลดความยุง่ ยาก ซับซ้อนในการใช้งานเพื่อให้เกิดความ
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ต้องการใช้งานมากยิ่งขึน้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้พัฒนาให้พร้อมและมี
ทีมงานที่สามารถอานวยความสะดวกได้ตลอดเวลา ความปลอดภัยของเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บ
ข้อมูลที่เป็นความลับสามารถแยกความสาคัญของเอกสารได้
ในส่วนของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาจากบางหน่วยงานที่ติดต่อต้องใช้เอกสาร
ฉบับจริง ขาดนโยบายการสนับสนุนที่ชัดเจน มีความเคยชินกับการทางานแบบเดิมยากที่จะเปลี่ยนแปลง มีความรู้สึก
ว่าเทคโนโลยีเข้าใจยากไม่อยากทากลัวความยุง่ ยาก และความเสถียรของอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย และระบบ
ไฟฟ้าดับค่อนข้างบ่อยทาให้การทางานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ราบรื่น
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
ปั ญ หา และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การใช้ ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องบุ ค ลากรสายบริ ก าร
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่รับผิดชอบงานสารบรรณซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล
ผลการวิจัยดังนี้
ประเด็นปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบมีการปรับเปลี่ยนระบบอยู่บ่อยเกิดการติดขัดในการใช้งาน
- ระบบใช้ได้เฉพาะการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานบางหน่วยงานเท่านัน้ และยังทาไม่ได้ในหลายๆ ด้าน
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยใช้การไม่ได้ จึงส่งผลกระทบต่อการรับ – ส่ง หนังสือ
- การค้นหาเอกสารในบางครัง้ เกิดข้อผิดพลาด รับ – ส่งโดยแนบเอกสารไม่ครบถ้วนทาให้ขอ้ มูลขาดหาย
ประเด็นปัญหาความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบควรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากกว่านี้ ควรมีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน
ก่อนนามาใช้จริง”
- เกิด ความซ้าซ้อ นในการรั บเอกสารจากหน่ว ยงานที่ไ ม่ใ ช้ระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ และบาง
หน่วยงานยังต้องการเอกสารฉบับจริง ทาให้เพิ่มภาระในการทางาน บ่อยครั้ง
ประเด็นปัญหาความคาดหวังต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- บุคลากรบางส่วนไม่นยิ มใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพราะเห็นว่าไม่มคี วามสาคัญ
ข้อเสนอแนะประเด็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
ควรมีการปรับปรุง และประเมินการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องและนาไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นและเกิด
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะประเด็นความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ควรคานึงถึงระบบสารองข้อมูลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรณีเกิดปัญหาการเข้าถึงข้อมูลของ
บุคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ควรมีนั ก วิช าการด้ า นคอมพิว เตอร์ หรื อ ผู้ เ ชี่ย วชาญด้ า นระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ ค่ อ ยให้
คาปรึกษาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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- จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ทุกครั้งและเปิด
ฝึกอบรมเป็นประจาเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมได้ด้วยหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆเพื่อความสะดวกในกาเข้า
ร่วมอบรม
ข้อเสนอแนะประเด็นความคาดหวังระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ผลักดันให้ผู้บริหารใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น พร้อมให้เห็นความสาคัญ และประโยชน์
เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคลากร
- ควรลดการใช้ ร ะบบแบบเดิ ม และเน้ น การใช้ ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ มี ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
- อยากให้บุคลากรให้ความสาคัญในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบการสั่งการผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัตงิ านว่าดาเนินการไปถึงขัน้ ตอนไหนแล้ว
- ควรมีนโยบายจากมหาวิทยาลัยและแนวทางในการปฏิบัตงิ านเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ชัด เจนและเป็ นทิ ศ ทางเดี ยวกัน รวมถึ งผู้ บริ ห าร พร้ องทั้ งจั ดอบรมเกี่ย วระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิก ส์อ ยู่อย่า ง
สม่าเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลการใช้งาน
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ให้กับหน่วยงานที่ขาดแคลนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการทางานมากยิ่งขึ้น
- มหาวิทยาลัยควรกระตุ้นให้เห็นความสาคัญของการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรทุก
ระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพและรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
มหาวิทยาลัยควรระบุผู้ ดูแลระบบอย่างชัดเจนในกรณีเกิดปัญหา หรือ ปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 2 คนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสามารถติดต่อได้ทันที

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นความพึง
พอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นความคาดหวังต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และแนวทางการนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ประเด็ น ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช่ว ยให้ ก ารปฏิ บัติ ง านมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบออกเลขได้อัตโนมัติมีระบบคุมทะเบียน รับ – ส่ง ระบบสามารถพิจาณาสั่ง
การ/พิจารณา เกษียน เสนอต่อ ระบบสามารถค้นหาไฟล์หนังสือได้รวดเร็วช่วยได้มากเมื่อเทียบกับวิธีปฏิบัติงานแบบ
เก่ า คื อ ไม่ ต้อ งลงบั น ทึ ก ในสมุ ด ทะเบี ย นคุ ม สืบ ค้ น เอกสารล่ า ช้า ระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิก ส์ ยั ง ช่ว ยในการ
ปฏิบัตงิ านทาได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมาก และระบบงานสารบรรณของหน่วยงานช่วยในการจัดเก็บ คุมทะเบียน รับ/
ส่ง ออกรายงาน
2. ประเด็นความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถค้นหาไฟล์หนังสือได้รวดเร็วช่วยได้
มากเมื่อเทียบกับวิธีปฏิบัติงานแบบเก่า คือไม่ต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนคุมสืบค้นเอกสารล่าช้า ไม่สิ้นเปลืองสมุด
ทะเบียนคุมระบบช่วยในการเก็บไฟล์เอกสารเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา การสืบค้นหนังสือได้อย่างรวดเร็ว การแยก
หมวดหมู่ทาให้ทางานสะดวกสามารถสนับสนุนการทางานให้ด้านธุรการให้ทางานได้งา่ ยขึน้ ทาให้การรับ – ส่งหนังสือ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ทางานได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆ ของภายในมหาวิทยาลัย ระบบ
- Proceedings -

412

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย และลดขั้น ตอนการลงทะเบียนด้วยสมุดคุม เมื่อปฏิบัติ
จริงไม่มีความซับซ้อนในการใช้งาน ง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบได้จัดทาคู่มือที่เข้าใจง่าย
ระบบควรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากกว่านี้ ควรมีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานก่อนนามาใช้
จริง
3. ประเด็นความคาดหวังต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คิดว่าระบบควรมีความเสถียรและสามารถ
ทางานได้ครอบคลุมทุกๆ ด้านเกี่ยวกับงานสารบรรณ หน่วยงานทุกหน่วยงานภายในควรให้การยอมรับเอกสารที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ต้องนาเอกสารฉบับจริงในการอ้างอิง ด้วยความเคยชินกับการใช้ง านในระบบเดิมที่มีความ
คล่อ งตั วและเข้ าใจง่ ายเลยอยากให้ระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิก ส์มีลัก ษณะการทางานคล้า ยๆ กั บการทางาน
แบบเดิมให้มากที่สุด ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการใช้งานเพื่อให้เกิดความต้องการใช้งานมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้พัฒนาให้พร้อมและมีทีมงานที่สามารถอานวยความสะดวก
ได้ตลอดเวลา ความปลอดภัยของเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บข้อมูลที่เป็นความลับสามารถแยก
ความสาคัญของเอกสารได้
ข้ อ เสนอแนะประเด็ น ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วรมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอควรมีการปรับปรุง และประเมินการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องและนาไป
ปรั บปรุ ง พั ฒ นาให้ ดีขึ้น และเกิ ด ข้ อ ผิ ดพลาดน้ อ ยที่ สุ ด ข้ อเสนอแนะประเด็น ความพึ ง พอใจต่อ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ควรคานึงถึงระบบสารองข้อมูลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรณีเกิดปัญหาการเข้าถึงข้อมูลของ
บุคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องควรมีนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ค่อยให้คาปรึกษาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรที่เข้า
ปฏิบัตงิ านใหม่ทุกครัง้ และเปิดฝึกอบรมเป็นประจาเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าร่วมได้ด้วยหมุนเวียนไปตามหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อความสะดวกในกาเข้าร่วมอบรมข้อเสนอแนะประเด็นความคาดหวังระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผลักดัน
ให้ผู้บริหารใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น พร้อมให้เห็นความสาคัญ และประโยชน์เพื่อเป็น แบบอย่างแก่
บุคลากรควรลดการใช้ระบบแบบเดิม และเน้นการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริงอยากให้บุคลากรให้ความสาคัญในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบการสั่งการผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัตงิ านว่าดาเนินการไปถึงขัน้ ตอนไหนแล้วควรมีนโยบาย
จากมหาวิทยาลัยและแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจนและเป็นทิศทาง
เดียวกันรวมถึงผู้บริหาร พร้องทั้งจัดอบรมเกี่ยวระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อยู่อย่างสม่าเสมอหรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลการใช้งานมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ให้กับหน่วยงานที่
ขาดแคลนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานมากยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยควรกระตุ้นให้เห็นความสาคัญของการใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่ บุคลากรทุก ระดั บ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการปฏิ บัติงานให้มีประสิทธิภาพและรองรั บ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยควรระบุผู้ดูแลระบบอย่างชัดเจนในกรณีเกิดปัญหา หรือปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 2 คนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสามารถติดต่อได้ทันที
อภิปรายผลการวิจัย
จากวิจัยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-document) ของบุคลากรสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาที่
รับผิดชอบงานสารบรรณผู้วิจัยสรุปเป็นประเด็นสาคัญการศึกษา และนาเสนอให้เห็นความเชื่อมโยงการวิจัยร่วมกับ
ประเด็นสาคัญของทฤษฏี และแนวคิดที่ผู้วจิ ัยได้รวบรวมและนามาอภิปรายผล การใช้ระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์
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ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา และข้ อ เสนอแนะแนวทางในการน าระบบสารบรรณอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ม าให้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน โดยแสดงผลเป็นประเด็นดังนี้
1. ประเด็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก ส์การวิจั ยพบว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การ
ปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ไม่วา่ จะเป็นระบบออกเลขได้อัตโนมัติมีระบบคุมทะเบียน รับ – ส่ง ระบบสามารถ
พิจาณาสั่งการ/พิจารณา เกษียน เสนอต่อ ระบบสามารถค้นหาไฟล์หนังสือได้รวดเร็วช่วยได้มากเมื่อเทียบกับวิธี
ปฏิบัตงิ านแบบเก่า คือไม่ตอ้ งลงบันทึกในสมุดทะเบียนคุมสืบค้นเอกสารล่าช้า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วย
ในการปฏิบัติงานทาได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมาก และระบบงานสารบรรณของหน่วยงานช่วยในการจัดเก็บ คุม
ทะเบียน รับ/ส่ง ออกรายงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริชยา นครชัย (2553) ศึกษาระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทยจากัด ” ได้ศึกษาระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการับ -ส่งเอกสาร การสืบค้นข้อมูลในองค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดจากัด
ความสามารถในการจัดงานด้านเอกสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้ น ช่วยลดปัญหาด้านการ
สื่อสาร การจัดเก็บเอกสาร การสูญหายของเอกสารสืบค้นข้อมูลเอกสารและลดการสิ้นเปลืองของทรัพยากรกระดาษ
และการนาระบบการจัดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาปฏิบัตใิ นระบบเดิมเป็นรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความ
สะดวกในการเข้าใช้งานของระบบ
2. ประเด็นความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถค้นหาไฟล์หนังสือได้รวดเร็วช่วยได้
มากเมื่อเทียบกับวิธีปฏิบัติงานแบบเก่า คือไม่ต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนคุมสืบค้นเอกสารล่าช้า ไม่สิ้นเปลืองสมุด
ทะเบียนคุมระบบช่วยในการเก็บไฟล์เอกสารเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา การสืบค้นหนังสือได้อย่างรวดเร็ว การแยก
หมวดหมู่ทาให้ทางานสะดวกสามารถสนับสนุนการทางานให้ด้านธุรการให้ทางานได้ง่ายขึ้น ทาให้การรับ – ส่งหนังสือ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ทางานได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอื่นๆ ของภายในมหาวิทยาลัย ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยสมุดคุม เมื่อปฏิบัติ
จริงไม่มีความซับซ้อนในการใช้งาน ง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบได้จัดทาคู่มือที่เข้าใจง่าย
ระบบควรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากกว่านี้ ควรมีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานก่อนนามาใช้
จริงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เล็ก จันทรสอาด (2550) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของเจาหนาที่ธุรการที่มีตอการใช
ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ (Management Education Information System: MEIS) มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุ
ประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาที่ธุรการที่มีตอการใชระบบ สารบรรณ (MEIS) มหาวิทยาลัยบูรพา ดาน
การรับ-สงหนังสือราชการ ดานการ คนหา ดานการรายงาน ประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้ ไดแก เจาหนาที่ธุรการ
มหาวิทยาลัยบูรพา ทุกหนวยงาน จากผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ธุรการมหาวิทยาลัยบูรพา มีความถึงพอใจตอการ
ใชระบบสารบรรณ (MEIS) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา เจาหนาที่ธุรการมีความ
พึงพอใจดานการรับ-สงหนังสือเขาออกภายนอกและหนังสือเขาภายใน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และจากการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของเจาหนาที่ธุรการมหาวิทยาลัยบูรพา จาแนกตามเพศ อายุ และรับการศึกษาพบว่ามี
ความพึงพอใจในดานการรับ-สง หนังสือราชการ ดานการคนหา และ ดานการรายงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ
ที่ 0.5 เมื่อจาแนกตามประสบการณในการทางาน พบวา มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยคัญที่ 0.5
3. ประเด็นความคาดหวังต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คิดว่าระบบควรมีความเสถียรและสามารถ
ทางานได้ครอบคลุมทุกๆ ด้านเกี่ยวกับงานสารบรรณ หน่วยงานทุกหน่วยงานภายในควรให้การยอมรับเอกสารที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ต้องนาเอกสารฉบับจริงในการอ้างอิง ด้วยความเคยชินกับการใช้งานในระบบเดิมที่มีความ
คล่อ งตั วและเข้ าใจง่ ายเลยอยากให้ระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิก ส์มีลัก ษณะการทางานคล้า ยๆ กั บการทางาน
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แบบเดิมให้มากที่สุด ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการใช้งานเพื่อให้เกิดความต้องการใช้งานมากยิ่งขึ้น หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้พัฒนาให้พร้อมและมีทีมงานที่สามารถอานวยความสะดวก
ได้ตลอดเวลา ความปลอดภัยของเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บข้อมูลที่เป็นความลับสามารถแยก
ความสาคัญของเอกสารได้ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ สาลินี สมบัตแิ ก้ว (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมทางหลวง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุตั้งแต่ 35 – 44 ปี และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนหน่วยงานที่สังกัดเป็นสานักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง
ส่วนพฤติกรรมส่วนใหญ่การใช้งานระบบ 7–9 ครัง้ /สัปดาห์ ระยะเวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป มีประสบการณ์ใช้งาน 1 ปีขึ้นไป
และเมนูที่ใช้งานมากที่สุด คือ ทะเบียนส่ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็ ก ทรอนิกส์ ด้ า นความรวดเร็ วในการประมวลผล ระดั บการศึก ษาและหน่ว ยงานที่ สั ง กั ด มี ผ ลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการค้นหาข้อมูล และด้านความถูกต้อง
และปั จจั ยด้ านพฤติกรรมศาสตร์ เกี่ ยวกับความถี่ ในการใช้ง านมีผลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพการใช้ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านความสามารถในการค้นหาข้อมูลและด้านความถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสาคัญของการใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรทุกระดับ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตงิ านด้านสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีแนวทางในการปฏิบัตงิ านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก ส์อย่างชัดเจนในทิศทางเดียวกันทุกระดับ
รวมถึงผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่าเสมอ
3. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารบรรณและให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สด และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ควรศึกษาประเมินประสิทธิภาพการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน
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การนานโยบายส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา
The Policy Implementation of Staff Health Promotion of University of Phayao
กาญจนา สุดเสน่ห์1* และ ปิยะวดี โรหิตารชุน2
Kanchana Sudsaney1* and Piyawadee Rohitarachoon2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปปฏิบัตขิ องมหาวิทยาลัย
พะเยา และ 2) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะและแนวทางในการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปปฏิบัติ ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือ พนักงานสายสนับสนุน จานวน 745 คน และพนักงานสายวิชาการ จานวน 698 คน รวม 1,443 คน
ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 313 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบ
ความเชื่อถือได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
พบว่า การนานโยบายไปปฏิบัติยังขาดกระบวนการที่เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินงาน บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในนโยบายน้อย ระบบการติดตามและประเมินผลไม่ สมบูรณ์ 2) ปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จในการนานโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปปฏิบัตขิ องมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นของพนักงานสายสนับสนุนและ
สายวิชาการเห็นด้วยกับการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติปัจจัยต่าง ๆ 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความชัดเจนของ
นโยบาย 2) การจัดองค์การ 3) การกาหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 4) ทรัพยากรในการดาเนินการ 5) ความ
ร่วมมือของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ และ 6) ความเข้าใจในการนานโยบายไปปฏิบัติ
คาสาคัญ: นโยบายสาธารณะ นานโยบายไปปฏิบัติ การส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา

Abstract
The study examined the staffs’ health promotion policy implementation at the University of Phayao.
There are two main objectives. First, it aimed at exploring the staffs’ health promotion policy implementation
process. Second, it investigated the prospective influential factors for the policy implementation. The population
of the study includes 745 supporting staffs and 698 academic staffs, 1,443 in total. The 313 samples were
simply selected from staffs throughout the university. The research instrument was reliability-tested
questionnaire. Data collected were analyzed through frequency, percentage, arithmetic mean, standard
deviation and analysis of variance.
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The result of the study revealed that there is no particular directions on Policy implementation. Staffs
still have little understanding of the policy. Interms of adequate resources and assessment data was incomplete.
Moreover, there are six factors affecting the success of policy implementation of the staff health promotion at
University of Phayao: 1) Policy clarity 2) Organization Management 3) Mission assignment and assignment
4) Action resources 5) Cooperation of policy implementation leaders and 6) understanding to policy
implementation.
Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Health Promotion, University of Phayao

บทนา
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัจจุบัน มี
การขยายบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งความ
สะดวกสบายเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพหลาย ๆ ด้าน โดยเมื่อมีการนาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตมนุษย์ เพื่อช่วยทุ่นแรงและอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ให้ใช้
แรงกายน้อยลง และยังส่งผลให้มนุษย์มกี ารเคลื่อนไหวของร่างกายน้อยลงเช่นเดียวกัน
แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นเพียงการให้วัคซีน การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม น้าสะอาด
อาหารสะอาด การโภชนาการเท่านัน้ และประกอบกับแผนงานโครงการทางสุขภาพยังเน้นการสร้างโรงพยาบาล การ
จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากกว่าการเน้นการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการ
ดูแล รักษา และป้องกันระบบการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้ทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ
การออกาลังกาย เมื่อธรรมชาติได้สร้างให้มนุษย์มีร่างกายที่สามารถเคลื่อนไหวและใช้ประโยชน์จากการทางาน
ประสานสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการใช้แรงให้พอเหมาะพอดีและสม่าเสมอ ร่างกายก็จะแข็งแรงมี
สมรรถภาพดี คล่องแคล่วและคงทนยั่งยืน หากร่างกายขาดการออกกาลังกาย และขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ อีกทั้ง
สภาพการทางานของมนุษย์ในปัจจุบันมีเครื่องอานวยความสะดวกและทันสมัยมากมายจนทาให้ร่างกายขาดการ
เคลื่อนไหว ถ้ามนุษย์ไม่ได้ใช้แรงเลยหรือใช้เพียงเล็กน้อย ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อพัฒนาการของร่างกาย มนุษย์ก็จะ
อ่อนแอลง ร่างกายก็จะค่อย ๆ เสื่อมโทรมและหมดสภาพไปก่อนเวลาอันสมควร ปัจจุบันมนุษย์มคี วามเครียดจากการ
ทางาน เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูง มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพในการทางานก็ลดลง มีการทางานร่วมกันลดลง
และพนักงานมีความสุขและความภูมใิ จในการเป็นพนักงานลดลง
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม (2545) ได้ให้ความสาคัญกับมิติการมองสุขภาพที่กว้างขวาง
ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ว่าหมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์เชื่อมโยงกันเป็นองค์ รวมอย่างสมดุล ทั้งมิติ
ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ระบบสุขภาพ หมายถึง ระบบทั้งมวลที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน สามารถ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ มิใช่หมายถึงเพียงแต่ระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น
ซึ่งมีแนวคิดคล้ายกันกับ ประเวศ วะสี (2543) ว่าสุขภาวะหรือภาวะที่เป็นสุข มี 4 มิติด้วยกัน คือ สุขภาวะที่สมบูรณ์
ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ โดยสุขภาวะทั้ง 4 ด้านล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสาคัญของการกีฬา ได้กาหนดแผนนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของ
ประเทศขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาและออกกาลังกายมากขึ้น โดยกระจายไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ทีเ่ ริ่มมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคนทุกคน
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ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สุขภาพพลานามัย ความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจน
สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง (จักรี เสริมทรัพย์ ,
2541)
การมีสุขภาพที่ดีนั้นมีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคคลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้สมบูรณ์ มี
ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการงาน เพื่อดารงชีวิตในสังคม และเพิ่มสมรรถภาพของกาลังคนในการพัฒนา
ประเทศ อีกทัง้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้อกี ด้วย หากประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงขึน้
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมีนโยบายที่จะปฏิบัตติ ามวาระแห่งชาติ ดังนั้น นโยบาย
การส่ง เสริมสุ ขภาพพนักงานไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัย พะเยา ผู้วิจัย จึงมีค วามสนใจศึกษาการน านโยบายการ
ส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยศึกษาความเข้ าใจในนโยบายและความคิดเห็นด้าน
ความพร้อมของบุคลากรในการนานโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อผลสาเร็จของการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ตลอดจนการศึกษาการบริหารเพื่อพัฒนาการนานโยบายไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลจาก
การศึกษาจะสามารถอธิบายปัญหาและอุปสรรคของการนานโยบายไปปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นจริงและถูกต้อง เพื่อเป็นการ
พัฒนาแนวทางการนานโยบายไปปฏิบัตแิ ละสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยพะเยาได้
อย่างเป็นจริงและถูกต้อง รวมทั้งยังเป็นแนวทางในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพทางด้านกายภาพ
ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป
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การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และ
เพื่อให้รายละเอียดมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยได้นาแบบสอบถามมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และแสวงหาองค์
ความรู้ในการวิจัยครั้งนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 1,443 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน
สายวิชาการ จานวน 698 คน และพนักงานสายสนับสนุน จานวน 745 คน ผู้วิจัยมีขั้นตอนการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
1. สารวจประชากรที่ต้องการศึกษาทัง้ หมดจากข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 เป็นกรอบในการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Random Sampling)
2. หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Simple Size) ของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,
2543) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 313 คนจากประชากร 1,443 คน โดยกาหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95%
3. จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ 313 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การนานโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัตขิ องพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จในการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพ
พนักงานไปปฏิบัตขิ องมหาวิทยาลัยพะเยา
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ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือและความรูค้ วามเข้าใจของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ
ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรคในการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและนโยบายการส่ง เสริมสุขภาพ
เพื่อนามาออกแบบแบบสอบถามการวิจัย รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษา โดยใช้คาถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปิด
และแบบสอบถามปลายเปิด
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะ จากนั้นนาแบบสอบถามไปทาการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามของแต่ละข้อ (Index of Item Objective Congruence: IOC)
5. นาแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒมิ าพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาไปสร้างเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์สาหรับใช้ในการวิจัย
6. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มประชากร จานวน 30 คน แล้ วนา
ข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบและหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach
Alpha Coefficient)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ประกอบกับการวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดาเนินการดังนี้
1. ติดต่อประสานงานขอหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจากคณะรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้พนักงานสายวิชาการและ
สนับสนุนตอบแบบสอบถาม
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสถิตคิ อมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลโดยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แก่
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจกความถี่ของแต่ละข้อคิดเป็นร้อยละ แล้วนาเสนอเป็น
รูปตารางและความเรียง
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 นามาวิเคราะห์แต่ละด้าน โดยการแจกแจงความถี่ของข้อมูล
แต่ละข้อ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D แล้วนาเสนอเป็นรูปตารางและ
ความเรียง
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3. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 4 นามาวิเคราะห์และสรุป แล้วนามาเสนอในรูปแบบความเรียง
เกณฑ์ในการให้คะแนนของค่าเฉลี่ยในการประเมินของเบสและคาห์น (Best, J.W. and J.V. Kahn, 1989 อ้าง
ถึงใน รัชยา รัตนะถาวร, 2554, หน้า 125) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.00
1.00 – 1.49

ความหมาย
ความเห็นอยูใ่ นระดับระดับมากที่สุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก/เห็นด้วย
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง/ไม่แน่ใจ
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย/ไม่เห็นด้วย
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด/ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปปฏิบัตขิ องมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า
1. ด้านบุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทานโยบายส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา มี
ส่วนร่วมน้อย เพียงร้อยละ 7.35 เท่านั้น โครงสร้างด้านการส่งเสริมสุขภาพไม่ชัดเจน ขาดการมอบหมายงานในการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง และขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยพะเยามีการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติตามนโยบาย แต่ไม่มี
กระบวนการที่ชัดเจนและเป็นระบบ
3. ปัญหาที่พบในการนานโยบายไปปฏิบัติ คือ
3.1 บุคลากร มักปรากฏอยูแ่ ทบทุกหน่วยงาน จึงเป็นอุปสรรคสาคัญยิ่งในการนานโยบายไปปฏิบัติ
3.2 งบประมาณและทรัพยากร การสนับสนุนด้านการเงินในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพยังไม่
เพียงพอ
3.3 ความไม่ชัดเจนของนโยบาย ไม่มผี ู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน
3.4 การมีส่ว นร่ว ม บุ ค ลากรขาดความเข้า ใจบทบาทว่า จะมีส่ว นร่ว มอย่า งไรในการด าเนินงานตาม
นโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพยังมีนอ้ ย
3.5 ขาดความรูค้ วามเข้าใจ ผู้นานโยบายไปปฏิบัตยิ ังมีความเข้าใจนโยบายส่งเสริมสุขภาพไม่ตรงกัน และ
ขาดความรูค้ วามชัดเจนในการดาเนินการ
4. ปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จในการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา
ควรประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้
4.1 ความชัดเจนของนโยบาย เป็นปัจจัยสาคัญที่สุด เพราะนโยบายที่ชัดเจนสามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้นา
นโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จากภาพรวมระดับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ความชัดเจนของนโยบาย มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 โดยมีความเห็นว่า การกาหนดนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่ขาดการนาไปปฏิบัติได้ตาม
ระยะเวลาและขั้นตอนที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
4.2 การจัดองค์การ เป็นการกาหนดภาระ แบ่งงาน มอบหมายงาน การจัดไม่ ควรให้ลาดับขั้นตอนมาก
เกินไป จะทาให้เกิดปัญหาการสื่อสารล่าช้า บิดเบือน และอาจยากต่อการควบคุม สิ่งสาคัญที่สุด คือ การประสานงาน
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ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะทาให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ จากภาพรวมระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่
ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญอยู่ในระดับมาก การจัดองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 โดยมีความเห็นว่า การจัดองค์การมี
ขอบเขตอานาจหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง มีการจัดองค์กรเพื่อทาหน้าที่ในการกากับติดตาม ประเมินผล และ
พัฒนาการปฏิบัตงิ าน และมีการจัดทาแผนการบริหารที่ชัดเจนตามโครงสร้างองค์กร
4.3 การกาหนดภารกิจและมอบหมายงาน มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้
เข้าใจตรงกัน ต้องมีการวางระบบการทางานไว้วา่ จะทาช่วงเวลาใด รวมทั้งขัน้ ตอนการประเมินผล จากภาพรวมระดับ
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญอยู่ในระดับมาก การกาหนดภารกิจและมอบหมายงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.59 โดยมีความเห็นว่า การกาหนดภารกิจและมอบหมายงานมีคาสั่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดอานาจหน้าที่
ชัดเจน การจัดทาแผนครอบคลุมงานการส่งเสริมคุณภาพ และขั้นตอนการติดตามรายงานมีความชัดเจน โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
4.4 ทรัพยากรในการดาเนินการ เป็นปัจจัยสาคัญ ในการนานโยบายไปปฏิบัติ งบประมาณที่จัดไว้ไม่
เพียงพอ ต้องมีการจัดงบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น จากภาพรวมระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
อยู่ในระดับมาก ทรัพยากรในการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 โดยมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีบุคลากร
เพียงพอและมีความรู้ความสามารถในการนานโยบายไปปฏิบัติ
4.5 การประเมินและการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างได้มาตรฐาน เพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย การรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวสาร เพื่อรายงานข้อสรุปเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทาการ
ตัดสินใจในการเลือกหนทางต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ และมีการติดตามการทางานปฏิบัตติ ามแผนจริงหรือไม่ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ จากภาพรวมระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญอยู่ในระดับปาน
กลาง การประเมินและการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 โดยมีความเห็ นว่า มหาวิทยาลัยยังขาด
ระบบควบคุม กากับการปฏิบัติงานในการนานโยบายไปปฏิบัติ ขาดการเผยแพร่ความสาเร็จ และขาดระบบประเมิน
ผลงการดาเนินงานตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
4.6 ความร่ ว มมื อ ของผู้ น านโยบายไปปฏิ บั ติ จะท าให้ ก ารท างานร่ ว มกั น ในองค์ ก รส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง
วัตถุประสงค์ บุคลากรในหน่วยงานต้องมีความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมมือกันทางาน การทางานเป็นทีม
เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคล เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จากภาพรวมระดับความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญอยู่ในระดับมาก ความร่วมมือของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58
โดยมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีความสามัคคีและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานตามแผน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและประสานกันทั้งภายในและภายนอก และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานร่วมกันในการดาเนินตาม
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ
4.7 ความรู้ความเข้าใจในการนานโยบายไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่สาคัญเพราะการนานโยบายไปปฏิบัติต้อง
อาศัยผู้ปฏิบัตทิ ี่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ทาให้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความรู้ความเข้าใจ
เป็นตัวเฟืองที่สาคัญที่จะทาให้นโยบายขับเคลื่อนไปได้สาเร็จหรื อล้มเหลวก็ได้ หากผู้ปฏิบัติมีประสบการณ์จะทาให้
การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จากภาพรวมระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก ความรู้ความเข้าใจในการนานโยบายไปปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 โดยมีความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติมีความรู้
ความเข้ าใจในภารกิจ/หน้าที่/ตามที่ได้รับมอบหมาย และผู้ ปฏิบัติมีค วามรู้ความเข้าใจในวัตถุ ประสงค์ และกรอบ
แผนงานของนโยบายเป็นอย่างดี
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จากผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติ 7 ปัจจัยข้างต้น พบว่า
ระดับความเห็นของพนักงานสายสนับสนุนและสายวิชาการ มีระดับความเห็นที่แตกต่างกันในแต่ละปัจจัย ดังตารางที่
1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริม
ความสาเร็จของนโยบายส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปัจจัย
ปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จของการ
นานโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบตั ิ

1. ความชัดเจนของนโยบาย
2. การจัดองค์การ
3. การกาหนดภารกิจและ
มอบหมายงาน
4. ทรัพยากรในการดาเนินการ
5. การประเมินผลและการ
กากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
6. ความร่วมมือของผู้นา
นโยบายไปปฏิบัติ
7. ความรูค้ วามเข้าใจของผู้นา
นโยบายไปปฏิบัติ
รวม

สายสนับสนุน
สายวิชาการ
รวม
(n = 162)
(n = 151)
(n = 313)
ลาดับ
ที่
ระดับ
ระดับ
ระดับ
S.D.
S.D.
S.D.
̅
̅
̅
ความเห็น
ความเห็น
ความเห็น
3.61 0.61 มาก 3.49 0.65 ปานกลาง 3.55 0.63
มาก
5
3.67

0.59

มาก

3.56 0.65

มาก

3.62 0.62

มาก

1

3.62 0.65

มาก

3.52 0.69

มาก

3.57

0.67

มาก

2

3.59 0.59

มาก

3.41

0.69 ปานกลาง 3.50

0.64

มาก

6

3.57

0.60

มาก

3.32

0.74 ปานกลาง 3.45

0.67 ปานกลาง

3.66 0.58

มาก

3.50

0.67

3.58 0.63

มาก

3

3.64

0.63

มาก

3.46

0.72 ปานกลาง 3.55 0.68

มาก

4

3.62 0.53

มาก

3.47 0.57 ปานกลาง 3.55 0.55

มาก

มาก

7

สรุปได้ว่า ระดับ ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จของนโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ สาย
สนับสนุน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และสายวิชาการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และในรายข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ การ
จัดองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 รองลงมา ได้แก่ การกาหนดภารกิจและมอบหมายงาน ความ
ร่วมมือของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ ความรู้ความเข้าใจของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ ความชัดเจนของนโยบาย ทรัพยากร
ในการดาเนินการ ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การประเมินผลและการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของพนักงานสายสนับสนุนและ
พนักงานสายวิชาการที่มีผลต่อปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จของการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพ
พนักงานไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปัจจัย
ปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จของการนา
นโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ
1. ความชัดเจนของนโยบาย
2. การจัดองค์กร
3. การกาหนดภารกิจและมอบหมายงาน
4. ทรัพยากรในการดาเนินการ
5. การประเมินผลและการกากับดูแล
อย่างต่อเนื่อง
6. ความร่วมมือของผู้นานโยบายไป
ปฏิบัติ
7. ความรู้ความเข้าใจของผู้นานโยบายไป
ปฏิบัติ

สายงาน
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ

n=313
̅

S.D.

df

162
151
162
151
162
151
162
151
162
151
162
151
162
151

3.61
3.49
3.67
3.56
3.62
3.52
3.59
3.41
3.57
3.32
3.66
3.50
3.64
3.46

0.61
0.65
0.59
0.65
0.65
0.69
0.59
0.69
0.60
0.74
0.58
0.67
0.63
0.72

311

Sig.
(2-tailed)
1.697 0.091

311

1.551

0.122

311

1.288

0.199

311

2.474

0.014

311

3.172

0.002

311

2.342

0.020

311

2.350

0.019

t-test

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบข้อมูลด้วย Independent Sample t-test (t-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานสายสนับสนุนและสายวิชาการที่ไม่แตกกัน ได้แก่ ความชัดเจนของ
นโยบาย การจัดองค์กร และการกาหนดภารกิจและมอบหมายงาน มีผลต่อความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน ส่วนพนักงานสายสนับสนุนและสายวิชาการ มีระดับความเห็นในแต่ละปัจจัยแตกต่างกัน ได้แก่ ทรัพยากร
ในการดาเนินการ การประเมินผลและการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ และ
ความรู้ความเข้าใจของผู้นานโยบายไปปฏิบัตมิ ผี ลต่อความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติแตกต่างกันที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การนานโยบายส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา จาก
การศึกษา พบว่า
1. การนานโยบายไปสูก่ ารไปปฏิบัตแิ ละมีผลการปฏิบัตติ ามนโยบาย แต่ไม่มีกระบวนการหรือแนวทางในการ
ดาเนินการที่ชัดเจนหรือเป็นระบบ ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากลักษณะหรื อที่มาของนโยบาย ซึ่งเป็นนโยบายมากจาก
ระดับมอบหมายมายังหน่วยงานระดับล่างให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการดาเนินงาน
กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายมา แต่จะดาเนินงานด้วยกระบวนการหรือวิธีการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน
วรเดช จั นทรศร (2540) และ สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2540) ได้ก ล่าวถึงการนานโยบายไปสู่ก ารปฏิบัติให้ประสบ
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ผลสาเร็จว่า หากได้มีการศึกษาแนวทาง วิธีการ ระบบหรือขั้นตอน ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัตกิ ็จะนาองค์การหรือหน่วยงานประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ตงั้ ไว้
สาหรับปัญหาในการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติที่พบ คือ ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินงาน
เนื่องจากมีภาระงานจานวนมากและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ปัญหาด้านบุคลากร เช่น การขาดแคลน
บุคลากรในการทาหน้าที่ดา้ นจัดการด้านสุขภาพ พนักงานต้องปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบให้ซึ่งเป็นการกระจายหน้าที่
รับผิดชอบงาน และยังพบอีกว่าผู้รับมอบหมายงานไม่เข้าใจบทบาทของตนเองและไม่มคี วามรู้เพียงพอ
2. กระบวนการในการนานโยบายไปปฏิบัติ ปรากฏผลที่น่าสนใจดังนี้
2.1 ความชัดเจนของนโยบาย เป็นขัน้ ตอนสาคัญในการนานโยบายส่งเสริมสุ ขภาพไปสู่การปฏิบัติ สาหรับ
หน่วยงานในระดับปฏิบัติ ซึ่งจาเป็นจะต้องตีความหรือแปลความหมายตลอดจนเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ
นโยบายนั้น ๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและมีความชัดเจนว่าจะต้องดาเนินกิจกรรมตามนโยบาย
อย่างไร ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ คือ 1) การประชุม เพื่อทาความเข้าถึงที่มา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ เนื้อหา
และรายละเอียดของนโยบาย 2) การกาหนดและระบุผู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย 3) การกาหนดและระบุกลุ่มเป้าหมายของ
นโยบาย 4) การจัดทาคู่มือหรือเอกสารชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพไปสู่ การปฏิบัติ ซึ่ง
กิจกรรมสาคัญที่นาเสนอสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533)
2.2 การจัดองค์กร เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ และการจัดระบบการดาเนินงาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร กิจกรรมการจัดองค์กร นับว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งควรประกอบด้วย 1)
การวิเคราะห์งานและภารกิจขององค์กร 2) การจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อการประสานงานและการบังคับบัญชา 3)
การจัดบุคลากรเพื่อการปฏิบัตงิ าน และ 4) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมขององค์กร
2.3 การกาหนดภารกิจและมอบหมายงาน การนานโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น จาเป็นต้องมีขั้นตอนในการ
ดาเนินการตามนโยบาย ซึ่งอาจดาเนินการในลักษณะของการแปลงนโยบายนัน้ ๆ ออกมาเป็นแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ในขั้นการวางแผน ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญคือ 1) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 2) การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัย 3) การกากับควบคุมการปฏิบัติงาน ในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 4) การกาหนดโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นลาดับขั้นตอนไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบาย ซึ่ง
สอดคล้องกับของ วัชรินทร์ สุทธิศัย และคณะ (2555) พบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความสาเร็จในการนานโยบายไป
ปฏิบัติ คือ ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบายและด้านการติดตามการดาเนินงาน
2.4 ทรัพยากรในการดาเนินการ กิจกรรมสาคัญในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 1) สารวจความต้องการใช้
ทรัพยากรในการนานโยบายไปปฏิบัติ 2) การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจั ดหาทรัพยากร เพื่อการนา
นโยบายไปปฏิบัติ 3) การใช้ทรัพยากรในการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 4) การกากับ
ติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากรในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 5) สรุปรายงานผลการใช้ทรัพยากรในการนา
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบัตติ อ่ ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับของ วรรณา ชานาญเวช (2551) พบว่า พนักงานธนาคารออม
สินในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีทักษะในการทางานด้านทักษะแนวคิดทางด้านการทางาน ด้านมนุษย
สัมพันธ์ ด้านเทคนิค อยู่ในระดับดี ในข้อความชานาญในงานที่ทาอยู่ ความสามารถในการคิดค้นวิธีการทางานให้แล้ ว
เสร็จได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานที่ทาอยู่ และความสามารถด้านการใช้
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่อื สาร
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2.5 การประเมินผลและการสร้างความต่อเนื่อง กิจกรรมสาคัญขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 1) การประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบัติ 2) การประเมินปัจจัยนาเข้าไปในการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ และ 3) การประเมินผลลัพธ์ของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประทุม จาปานุ้ย
(2555) พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการดาเนินงานของโครงการ ประกอบด้วย การสมัครคณะทางาน การประ ชุม
คณะทางาน การประชาสัมพันธ์ การประเมินกิจกรรม โดยภาพรวมพบว่าการปฏิบัติมีความเหมาะระดับมากผ่าน
เกณฑ์การประเมิน และด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่สะท้องถึงจิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสามารถนาขยะกลับมาใช้ใหม่ จานวนปริมาณขยะลดลง และการดาเนินการโครงการสามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน
2.6 ความร่วมมือของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายส่งเสริมสุขภาพจะประสบความสาเร็จ การทางาน
บุคลากรในหน่วยงานต้องมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมมือกันทางาน การทางานเป็นทีม เต็มใจ
ทางานร่วมกั บผู้อ่ืน ยอมรั บฟังความคิด เห็นของผู้อ่ืน งานที่ ได้รับมอบหมายจะบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กฤษณ์ รักชาติเจริญ (2559) พบว่า ปัจจัยสาคัญ คือ ทักษะของตัวแทน
หรือองค์กรหรือหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเป็นกลไก คือ ทักษะในการทางานร่วมกับผู้อ่ืนในการขับเคลื่อนมติได้ และการ
สื่อสาร ซึ่งรวมถึงการสื่อสารภายในและสื่อสารกับสังคมภายนอก
2.7 ความรู้ความเข้าใจในการนานโยบายไปปฏิบัติ การนานโยบายส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ มีผลทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งต้องรับหน้าที่ที่อาจไม่คุ้นเคยมาก่อน จึงต้องการได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถในการดาเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์ธีรา อายุวัฒน์ (2558) พบว่า แนว
ทางการน านโยบายเมือ งไทยแข็ ง แรงไปสู่ ก ารปฏิบัติข องอาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจ าหมู่บ้า น (อสม.) ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล พบว่า ต้องสนับสนุ นให้ อสม. ร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมใจกันบริหารจัดการ เน้นการ
พัฒนาความรูข้ อง อสม. ให้เข้าใจปัญหาของตนและชุมชน ให้มีทักษะวางแผนในการแก้ปัญหาเองได้ ให้มีอิสระในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้รู้จักและสามารถวิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกันได้ หน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนในด้านการให้
ความรู้ การสร้างขวัญกาลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ และต้องพัฒนาองค์ความรู้ของ อสม. ให้
สอดคล้องกับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยสรุปแล้ว ปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จในการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพนักงานไปปฏิบัติของพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยานั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติมากที่สุด คือ ตัวแบบทั่วไป โดย
ปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติ (IV) คือ ความชัดเจนของนโยบาย ทรัพยากรในการดาเนินการ
และระดับความสาเร็จที่พบในการปฏิบัตติ ามนโยบาย (DV) คือ การประเมินผลและการกากับดู แลอย่างต่อเนื่อง การ
จัดองค์กร และความร่วมมือของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ การประสานงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ตัวแปรเหล่านี้
นาไปสู่ความสาเร็จของนโยบาย แต่การนาตัวแบบแต่ละตัวแบบมาวิเคราะห์จึงมักมีการปรับปรุง ดัดแปลง มีการเพิ่ม
ตัวแปรอื่น ๆ มีก ารลดบางตั วแปรลงตามความเหมาะสมของลักษณะของนโยบาย แนวทางการดาเนิน งานตาม
นโยบายและอื่น ๆ
ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเห็นของพนักงานสายสนับสนุนและสายวิชาการกับปัจจัย
ส่งเสริมความสาเร็จในการนานโยบายส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยทาการทดสอบ
ด้วย Independent Sample t-test (t-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สรุปได้ว่า พนักงานสายสนับสนุนและสาย
วิชาการมีความเห็นในแต่ละปัจจัยแตกต่างกัน ได้แก่ ทรัพยากรในการดาเนินการ การประเมินผลและการกากับดูแล
อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ และความรู้ความเข้าใจของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ มีผลต่อ
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ความสาเร็จในการนานโยบายส่งเสริมสุขภาภาพพนักงานไปปฏิบัตขิ องมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งผลของความสาเร็จ
จากการนานโยบายส่งเสริมสุขภาภาพพนักงานไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยาที่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ว่าแตกต่างกัน ยกเว้น ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย ด้านการจัดองค์กร และการกาหนดภารกิจและ
มอบหมายงาน ที่พบว่าไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
ให้ทั่วถึงทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในมิติอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่แค่สุขภาพ/สุขภาวะทางกายเท่านั้น
ควรเพิ่มแผนงานหรือกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ/สุขภาวะทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
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การประเมินผลดาเนินงานของชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัยพะเยา
The Performance Assessment of Sport Club in University of Phayao
ตฤณ ธุระพ่อค้า1* และ ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์2
Trin turaporka1* and Nattaree Sinthunava Pongpipat2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลดาเนินงานของชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลการดาเนินงานของชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกชมรมกีฬาที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมกีฬาหรือเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 316 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญส่วนใหญ่ในด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นเพศหญิง
จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 57 เป็นสมาชิกชมรมกีฬา คิดเป็นร้อยละ 54.4 มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมกีฬา 1 –
2 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.6 ประเมินผลแบบ CIPP Model ทีมีต่อการดาเนินงานของชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ด้านสภาพแวดล้อม พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนาเข้า
พบว่าภาพรวมผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ด้านบุคลากร พบว่าภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นว่า ชมรมกีฬาสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดกิจกรรมกลางของ
มหาวิทยาลัย การเงินและงบประมาณ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีความคิดเห็นว่า ชมรมกีฬาเข้าร่วม
พิจารณางบประมาณจากมหาวิทยาลัย ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อการฝึกซ้อมกีฬา
เช่น แสงสว่าง รถรับส่ง ตู้น้าดื่ม ตู้เก็บของ อย่างเพียงพอ ด้านการจัดการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้
ข้ อ มู ล ส าคั ญ มีค วามคิ ด เห็ น ว่า ชมรมกี ฬ าทาการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการเพิ่ม สมาชิก ใหม่เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ด้ า น
กระบวนการ พบว่าภาพรวมผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากประกอบด้วย ด้านการวางแผน พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นว่า ชมรมกีฬาวางแผนในการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเข้า
ร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการองค์กร พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูล
สาคัญมีความคิดเห็นว่า ชมรมกีฬาจัดโครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ด้านการชี้นา พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นว่า สมาชิกชมรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการ
ดาเนินงาน ด้านการควบคุม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นว่า ชมรมกีฬา
ตรวจสอบความพร้อมของสนามและอุปกรณ์กีฬาอย่างสม่าเสมอ ด้านผลผลิต พบว่าภาพรวมผู้ให้ข้อมูลสาคัญมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากประกอบด้วย ด้านการประสิทธิผล โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นว่า นักกีฬาและ
นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่ชมรมกีฬาเป็นผู้จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้านการประสิทธิภาพ โดยผู้ให้
1
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ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นว่า นิสิตและบุคลากรมีการผ่อนคลายความเครียดทาให้เกิดอารมณ์แจ่มใสและจิตใจเบิก
บานจากการเล่นกีฬาและมีการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า
คาสาคัญ: การประเมินโครงการ กีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา

Abstract
The purpose of the study was to the results of operations The Performance Assessment of sport club
in University of Phayao. The sample of the study comprised 316 club members or University athletes, and the
data were collected through the application of questionnaires.
The results of the study were female 180 (57.00%), male 136 (43.00%). Club members 172
(54.40%), the worker sport activities 144(45.60%). Experience in the sport 1-2 years 141 (44.60%), 3-4 years
67 (21.20%), less than 1 year and more than 1 year 54 (17.10%). The analysis of the CIPP Model of : The
Performance Assessment of sport club in University of Phayao, the analysis of the opinion level toward The
environment factors demonstrated at the high level. The analysis of the opinion level toward The import factors
demonstrated at the high level contains that the personnel and management demonstrated at the high level and
the finance and budget, the places materials, equipment and facilities demonstrated at the medium level. The
analysis of the opinion level toward the process factors demonstrated at the high level contains that the plan,
guide and management organization demonstrated at the high level and the control demonstrated at the
medium level. The analysis of the opinion level toward the output factors demonstrated at the high level
contains that the effectiveness demonstrated at the medium level and the performance demonstrated at the
medium level.
Keywords: The Performance Assessment, Sport , University of Phayao

บทนา
การกาหนดนโยบายและแผนงานขององค์กรนั้น เป็นภาระสาคัญ ที่จะต้องเข้าร่วมกันจัดทาและปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางหรือ
เป้าหมายในการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
และพัฒนาองค์ความรู้สชู่ ุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ทั้งนี้ต้องสามารถรับนโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
และนโยบายการเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN COMMUNITY ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศ ให้นาไปสู่
การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก การพัฒนานิสิตถือได้วา่ มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
ต้องกระทาเพื่อให้ได้บัณฑิต ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับกับและทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติรวมไปถึงสังคม
ภายนอก จากความต้องการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องการเสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีปณิธานที่สอดคล้องในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถช่วยเหลือสังคมได้
ดั ง ปณิ ธ านว่ า “ปั ญ ญาเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน” รวมไปถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาคื อ มี
สุนทรียภาพ สุขภาพและบุคลิกภาพ จึงเป็นภารกิจของทางมหาวิทยาลัยที่ ต้องผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสุขภาพ
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และมีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อเตรียมพร้อมบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้าไปสู่การทางานและพัฒนาสังคมรวม
ไปถึงประเทศ
จากพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการผลิตบัณฑิต โดยสอดคล้องกับปณิธาณมหาวิทยาลัย และอัต
ลักษณ์ของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา จะแยกออกเป็นสองส่วนดังนีค้ ือ
1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
งานกีฬาและนันทนาการ สังกัดกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านกีฬา ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้มีความรู้ และทักษะในการเล่นกีฬาปลูกฝังความมีน้าใจเป็นนักกีฬา ความ
สามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ให้นักศึกษา
จากการที่มหาวิทยาลัยพะเยาต้องการผลิตบัณฑิตให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งงาน
กีฬาและนันทนาการ กองกิจการนิสิตได้สนับสนุนให้ชมรมกีฬา ได้ฝึกประสบการณ์ และการบริหารจัดการทีมกีฬา
เพื่อเข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จากการดาเนินกิจกรรมของชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัย
พะเยาในปีที่ผ่านมายังมีปัญหาในการจัดการทีมกีฬาที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ อันเกิดจากนิสิต หรือบุคลากรในชมรมกีฬามี
ความรู้ความสารถมารไม่เพียงพอในการวางแผนการฝึกซ้อม การพัฒนาศักยภาพทางกายของ นักกีฬา รวมไปถึงการ
ควบคุมทีมให้มีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้ศึกษาค้นคว้า จึงเล็งเห็นปัญหาในการดาเนินงานของชมรมกีฬาซึ่งจะส่ งผลทา
ให้ชมรมกีฬา ไม่สามารถพัฒนาทีมกีฬาได้ ทีมกีฬาไม่มีประสิทธิภาพและการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ผู้ศึกษา
ค้นคว้าจึงเห็นควรว่าจะต้องมี การประเมินผลดาเนินงานของชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ชมรมกีฬาได้
พัฒนาและสามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้ทากิจกรรมเพื่อสุขภาพ สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย และสามารถดาเนินกิจกรรมขับเคลื่อนชมรมกีฬาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานของชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การที่มหาวิทยาลัยพะเยาต้องการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงมีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย
พะเยาให้ เข้ าไปสู่ ก ารทางานและพั ฒ นาสัง คมรวมไปถึง ประเทศ งานกี ฬ าและนัน ทนาการ กองกิจ การนิสิ ต ได้
สนับสนุนให้ชมรมกีฬา ได้ฝึกประสบการณ์ และการบริหารจัดการทีมกีฬาเพื่อเข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย แต่ยังมีปัญหาในการจัดการทีมกีฬาที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ จึงต้องมีการประเมินผลดาเนินงานของชมรม
กีฬาในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ชมรมกีฬามีการพัฒนาพร้อมทั้งผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี ผู้ศึกษาได้
กาหนดกรอบแนวคิดโดยใช้แนวคิด ทฤษฏี CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม ดังที่ เชาว์ อินใย (2553, หน้า 125)

ได้กล่าวว่าแนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม ในปี ค.ศ.1971 สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam,
1971) เข้ามาใช้ในการศึกษา ดังนี้
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-

C ประเมินสภาวะแวดล้อม
( Context Evaluation )

I ประเมินปัจจัยนาเข้า
( Input Evaluation )

P ประเมินกระบวนการ
( Process Evaluation )

4M

POLC

หลักการ
วัตถุประสงค์ชมรม
เป้าหมายชมรม
การเตรียมการภายในชมรม

-

บุคลากร ( Man )
งบประมาณ ( Money )
วัสดุอุปกรณ์ ( Material )
การจัดการ (Management )

- การวางแผน (Planning)
- การจัดการองค์กร ( Organization )
- การชีน้ า ( Leading )
- การควบคุม ( Controlling )
- ประสิทธิภาพ

P ประเมินผลผลิต
( Product Evaluation )

- ประสิทธิผล

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุม่ ประชากรเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างโดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างถึงในสุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์, 2542, หน้า 84)
กลุ่มนิสิตผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมกีฬา และสมาชิกชมรมกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬาหรือเป็นนักกีฬา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 1,500 คน ได้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 316 คน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5%
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยนาแนวคิด CIPP Model มาสร้าง
แบบสอบถามการประเมินผลดาเนินงานของชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัยพะเยา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินผลแบบ CIPP Model ทีมีต่อการดาเนินงานของชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ การจัดการชมรมกีฬาของมหาวิทยาลัย จากเอกสาร
ตารา หลักการและแนวคิด แนวปฏิบัติ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวคิด ในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษา โดยใช้คาถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปิดและ
แบบสอบถามปลายเปิด
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่ อตรวจสอบและ
ให้ขอ้ เสนอแนะ จากนั้นนาแบบสอบถามไปทาการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามแต่ละข้อ (Index of Objective congruence : IOC)
5. นาแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาไปสร้าง
เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์สาหรับใช้ในการวิจัย
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยนาเครื่องมือที่สร้างขึ้น
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาแต่ละคน
2. ค่าเฉลี่ย
ใช้สูตร

X

=


N

ƒx

=
ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของความถี่ของคะแนนทัง้ หมด
 ƒx =
=
จานวนผู้ประเมินทั้งหมด
N
3. เกณฑ์การแปลความหมาย แสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตาราง กราฟ และความเรียงใชเกณฑแบบ
Likert Scale แบ่งออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการดาเนินการในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีการดาเนินการในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการดาเนินการในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการดาเนินการในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการดาเนินการในระดับน้อยที่สุด
X

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบพบว่าเป็นเพศหญิง จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 57 เพศชาย จานวน 136
คน คิดเป็นร้อยละ 43 เป็นสมาชิกชมรมกีฬา คิดเป็นร้อยละ 54.4 และผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมกีฬา คิดเป็นร้อยละ
45.6 มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมกีฬา 1 – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมา 3 – 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.2 และ
น้อยกว่า 1 ปี และมากกว่า 4 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 17.1
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ประเมินผลแบบ CIPP Model ทีมีต่อการดาเนินงานของชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัยพะเยา
1. ด้านสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับมาก

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นว่า ชมรมกีฬาดาเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาต
จัดตั้งชมรมกิจกรรม ชมรมกีฬาเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพและพัฒนาทักษะกีฬาของ
สมาชิกในชมรม ชมรมกีฬาสามารถสร้างนักกีฬาที่ทาชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รองลงมา ชมรมกีฬาได้แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมบริหารชมรมก่อนการขออนุญาตจัดตั้งชมรมกิจกรรม ชมรมกีฬามีการจัดประชุม
คัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานชมรม ชมรมกีฬามีการกาหนดแนวทางในการดาเนินกิจกรรมของชมรมตลอดทั้งปี
การศึกษา ชมรมกีฬาตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพใช้งานเป็นประจา ชมรมกีฬามีการแจ้งให้ งานกีฬา
ดาเนินการแก้ไขกรณีวัสดุอุปกรณ์กีฬา และสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาชารุด ชมรมกีฬาสามารถผลิตนิสิตที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (สุนทรีย์ภาพ บุคลิคภาพ สุขภาพ) ชมรมกีฬาตรวจเช็คสถานที่ฝึกซ้อมให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้เป็นประจา ชมรมกีฬาสามามารถพัฒนานิสติ ให้เป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ที่กาหนดไว้
2. ด้านปัจจัยนาเข้า
2.1 ด้านบุคลากร พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 โดยผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญมีความ
คิดเห็นว่า ชมรมกีฬาสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย รองลงมา คณะกรรมการชมรม
กีฬ าได้ รับการคั ด สรรจากสมาชิก ชมรมกี ฬ า คณะกรรมการชมรมกี ฬ าปฏิบัติง านตามหน้า ที่ ที่ไ ด้ รับมอบหมาย
คณะกรรมการชมรมกีฬามีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการทางาน คณะกรรมการชมรมกีฬาสามารถดาเนินกิจกรรม
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม คณะกรรมการชมรมกี ฬามีความรู้ในการบริหารจัดการชมรมกีฬา คณะกรรมการชมรมกีฬามี
ความรับผิดชอบต่องานและมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน
2.2 การเงินและงบประมาณ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 โดยผู้ให้
ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นว่า ชมรมกีฬาเข้าร่วมพิจารณางบประมาณจากมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก รองลงมา
ชมรมกีฬาวางแผนและทาโครงการของบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม ชมรมกีฬามีการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กาหนด ชมรมกีฬาได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอในการจัดกิจกรรม
กีฬา อยู่ในระดับปานกลางน้อยที่สุ ดคือชมรมกีฬ าจัดทาโครงการนอกแผนเพื่อ หางบประมาณจากภายนอกมา
สนับสนุนกิจกรรมของชมรม อยู่ในระดับปานกลาง
2.3 ด้านสถานที่ วัสดุอปุกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.30 โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อการฝึกซ้อม
กีฬาเช่น แสงสว่าง รถรับส่ง ตูน้ ้าดื่ม ตู้เก็บของ อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ชมรมกีฬาได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจากมหาวิทยาลัย ชมรมกีฬามีสถานที่ในการทางานชมรม ชมรมกีฬามีสนามกีฬาที่มีความ
สะดวก และความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬา ชมรมกีฬามีอุปกรณ์กีฬารองรับตามแผนฝึกซ้อมของชมรม ชมรม
กีฬามีที่เก็บอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.4 ด้านการจัดการ พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมี
ความคิดเห็นว่า ชมรมกีฬาทาการประชาสัมพันธ์ในการเพิ่มสมาชิกใหม่เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมา
ชมรมกีฬาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ชมรมกีฬาพัฒนานักกีฬาในชมรมเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ชมรมกีฬาสามารถดาเนินกิจกรรมกีฬาได้อย่างต่อเนื่องและมีสมาชิกเข้าร่วมฝึกซ้อม
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เป็นประจา ชมรมกีฬากาหนดเวลาฝึกซ้อมที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ชมรมกีฬาได้มีการมอบหมายงานให้สมาชิก ชมรม
กีฬามีการประชุมสมาชิกชมรมอย่ างสม่าเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง ชมรมกีฬามีคณะกรรมการของชมรมเข้าร่วม
ประชุมสม่าเสมอ
3. ด้านกระบวนการ
3.1 ด้านการวางแผน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมี
ความคิดเห็นว่า ชมรมกีฬาวางแผนในการเตรียมทีมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ อยู่ในระดับมาก
รองลงมา ชมรมกีฬาวางแผนกาหนดปฏิทินในการดาเนินงาน คณะกรรมการชมรมนาแผนงานที่ทาร่วมกันเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ชมรมกีฬาวางแผนในการจัดกิจกรรมกี ฬาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนิสิตและ
ผู้ใช้บริการ สมาชิกชมรมมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินกิจกรรมกีฬาของชมรม อยู่ในระดับปานกลาง ชมรมกีฬา
วางแผนในการดาเนินงานกีฬาระดับขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง ชมรมกีฬาวางแผนในการดาเนินงานกีฬาระดับ
เพื่อความเป็นเลิศ อยู่ในระดับปานกลาง ชมรมกีฬาวางแผนในการดาเนินงานกีฬาระดับเพื่อสุขภาพ อยู่ในระดับปาน
กลาง ชมรมกีฬามีวางแผนดาเนินกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนานิสติ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลาง
มี ชมรมกีฬาวางแผนการดาเนินงานด้านกีฬาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ชมรมกีฬาวาง
กาหนดแผนงานระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวไว้อย่างเหมาะสม
3.2 ด้านการจัดการองค์กร พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 โดยผู้ให้ข้อมูล
สาคั ญมีค วามคิด เห็น ว่ า ชมรมกี ฬาจั ดโครงสร้ างการบริห ารงานไว้อ ย่า งชัด เจนและเหมาะสม อยู่ใ นระดับมาก
รองลงมา ชมรมกีฬ าก าหนดขอบเขตการทางานของแต่ล ะฝ่ า ยไว้อ ย่างชัด เจนและสั ม พัน ธ์ กั น ชมรมกี ฬ ามีก าร
มอบหมายงานให้สมาชิกชมรมตามฝ่ายที่รับผิดชอบ ชมรมกีฬาประชุมชี้แจงให้สมาชิกชมรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละฝ่าย
3.3 ด้านการชี้นา พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความ
คิดเห็นว่า สมาชิกชมรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการดาเนินงาน อยู่ในระดั บมาก รองลงมา ที่ปรึกษาชมรมให้
คาปรึกษาในขณะปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาชมรมปรับปรุงแก้ไขวิธีทางานให้มีความเหมาะสม ชมรมกีฬาดาเนินงานโดย
คานึงถึงความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน สมาชิกชมรมกีฬาสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม อยู่ในระดับปานกลาง สมาชิก
ชมรมได้รับแรงจูงใจในการทางานอย่างเหมาะสม ชมรมกีฬาจัดสวัสดิการด้านต่างๆให้กับผู้ปฏิบัตงิ านอย่างเหมาะสม
3.4 ด้านการควบคุม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 โดยผู้ให้ข้อมู ล
สาคัญมีความคิดเห็นว่า ชมรมกีฬาตรวจสอบความพร้อมของสนามและอุปกรณ์กีฬาอย่างสม่าเสมอ อยู่ในระดับมาก
รองลงมา ชมรมกีฬาควบคุมการใช้งบประมาณในฝ่ายต่างๆอย่างรัดกุมให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ชมรมกีฬามีการ
ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานให้สาเร็จภายในเวลาที่กาหนด มี การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ของชมรมกีฬา ชมรมกีฬามีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ชมรมกีฬาตรวจสอบคุณภาพด้านการจัด
กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพของชมรมอย่างสม่าเสมอ ชมรมกีฬาตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชมรมอย่างสม่าเสมอ
4. ด้านผลผลิต
4.1 ด้านการประสิทธิผล ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
มีความคิดเห็นว่า นักกีฬาและนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่ชมรมกีฬาเป็นผู้จัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากรองลงมา
สมาชิกชมรมกีฬามีความรู้ความชานาญในการจัดกิจกรรมกีฬาและออกกาลังกาย นิสิตและสมาชิกชมรมกีฬาได้เข้า
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ร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการออกกาลังกายหลากหลายชนิดกีฬา นิสิตได้ความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพและการออกกาลัง
กาย นัก กีฬาและนิสิตได้ ฝึกซ้อมกับชมรมอย่างต่อเนื่อง ชมรมกี ฬามีการบารุงรั กษา ซ่ อมแซมสถานที่ และวัส ดุ
อุปกรณ์กีฬาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ นักกีฬาและนิสติ ทราบแผนการดาเนินกิจกรรมของชมรมกีฬา นักกีฬาได้รับ การ
ดูแลเอาใจใส่ ติดตามช่วยเหลือนักกีฬาจากผู้ฝึกสอน สถานที่และวัสดุอุปกรณ์มมี าตรฐานและปลอดภัย นักกีฬาได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ ติดตามช่วยเหลือนักกีฬาจากอาจารย์ที่ปรึกษา มีการจัดสรรอุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิดเพียงพอต่อผู้มา
ใช้บริการ สมาชิกชมรมกีฬาได้ความรู้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมการตัดสินกีฬาและการตัดสินกีฬา นักกีฬาสังกัด
ชมรมกีฬาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค นักกีฬาได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจากการที่ชมรมกีฬาติดตาม
ประเมินผลการฝึกซ้อมและผลการแข่งขันของนักกีฬา นักกีฬาสังกัดชมรมกีฬาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ
ด้านการประสิทธิภาพ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความคิดเห็น
ว่า นิสิตและบุคลากรมีการผ่อนคลายความเครียดทาให้เกิดอารมณ์แจ่มใสและจิตใจเบิกบานจากการเล่นกีฬา อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา นิสติ และบุคลากรมีทัศนคติที่ดตี อ่ การเล่นกีฬา และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ นิสติ และ
บุคลากรมีนาใจเป็
้
นนักกีฬารูแ้ พ้ รูช้ นะ รู้อภัย นิสติ และบุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีจากการเล่นกีฬา นิสิตและบุคลากรมี
ความรู้ทักษะในการเล่นกีฬา นิสิตและบุคลากรสร้างชื่อ เสียงทางด้านกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา ชมรมกีฬาได้
เหรียญจากการแข่งขันกีฬาระดับภูมภิ าคให้แก่มหาวิทยาลัย อยูใ่ นระดับน้อย ชมรมกีฬาได้เหรียญจากการแข่งขันกีฬา
ระดับประเทศให้แก่มหาวิทยาลัย

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัย “การประเมินผลการดาเนินงานชมรมกีฬาในมหาวิทยาลัยพะเยา” ได้ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อม
จากข้อมูลพบว่าชมรมกีฬามีการดาเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมด้านกีฬา
ของมหาวิทยาลัย และมีการกาหนดแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมของชมรมตลอดทั้งปีการศึกษา และชมยั งมีการ
ดาเนินการแก้ไขในกรณีที่วัสดุ อุปกรณ์กีฬา และสถานที่ฝึกซ้อมที่ชารุด ชมรมยังสามารถผลิตนิสิตที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (สุนทรีย์ภาพ บุคลิคภาพ สุขภาพ) และยังเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมอุดมศึกษา (สกอ) ที่กาหนดไว้ ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
รชฎ ต่วนเพ็ชร์ (2546) ได้ทาการศึกษาการประเมินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทยุวชน เยาวชน และประชาชน
ของกรุงเทพมหานคร ประจาปี 2546 พบว่า ปัจจัยเบื้องต้น หรือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีความพร้อมของการ
จัดเตรียมทรัพยากรด้านต่างๆ ที่นามาใช้ในการดาเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม และมีขั้นตอนการดาเนินการที่
ชัดเจนยังส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการในด้านคุณลักษณะและความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความเหมาะสม
2. ด้านปัจจัยนาเข้า
จากข้อมูลปัจจัยนาเข้า ด้านบุคลากรพบว่าคณะกรรมการมีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ชมกีฬาและยังช่วยเหลือการจัดกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย ชมรมกีฬามีคณะกรรมการชมรมฯที่ได้รับการคัดสรร
จากสมาชิก และคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ด้ว ยความกระตือรือร้ นในการทางาน สามารถจั ด และดาเนินการ
กิ จ กรรมทางด้ า นกี ฬ าให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม หากแต่ ช มรมควรพิ จ ารณาในส่ ว นของหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการยังไม่ชัดเจนมากนักยังคงต้องปรับปรุงในส่วนของการแบ่งหน้าที่ในการดาเนินกิจกรรมทางด้านกีฬาของ
มหาวิทยาลัย
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ด้านการเงินและงบประมาณ จะเห็นได้ว่าการดาเนินกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยส่ว นใหญ่ได้รับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนเพื่อนามาวางแผนและดาเนินโครงการ ชมรมควรพิจารณาในส่วน
ชมรมกีฬาควรเสนอผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรมทางด้านกีฬา และยังมี
โครงการที่เกิดขึ้นนอกแผนทาให้ต้องหางบประมาณมาสนับสนุนเพื่อให้กิ จกรรมด้านกีฬาดาเนินต่อไปได้ ดังคากล่าว
ของนพพงษ์ บุญจิตราดุล (2529) ที่ว่า “งบประมาณและการเงินนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญอย่างหนึ่งสารับการ
ดาเนินงานทุกอย่าง” ดังนัน้ ผู้ศกึ ษามีความคิดเห็นว่านอกเหนือจากการได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้ว ชมรม
จึงควรจัดหางบประมาณจากภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬา เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมกีฬา
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ยังต้องมีการแก้ไขในหลายด้านจะเห็นได้ว่าชมรมกีฬามีการจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกต่อการฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งาน และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งแม้จะ
ยังไม่มากแต่ก็สามารถดาเนินกิจกรรมทางด้านกีฬาไปได้บ้าง ชมรมมีอุปกรณ์กีฬารองรับตามแผนฝึกซ้อมของชมรม
และอุปกรณ์มกี ารจัดเก็บบ้างไม่ได้จัดเก็บบ้างเพราะมีการใช้งานค่อนข้างมาก และขาดการควบคุมจัดสรรเวลาในการ
ใช้อุปกรณ์ ซึ่งประฤดา สุริยันต์และคณะ (2547) ได้กล่าวว่า การออกกาลังกายเป็นความต้องการในชีวิตประจาวัน
อย่างหนึ่งของบุคลากรและนักศึกษา ดังนั้นจึงควรจัดบริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกให้
เพียงพอแก่ความต้องการ อันจะส่งเสริมบุคลากร และนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งจะเป็น
ผลดีต่อการดารงชีวิต และควรให้ความดูแลและเอาใจใส่และซ่อมแซมบารุงรักษา บริเวณสถานที่สาหรับออกกาลัง
กาย ตลอดจนอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นให้อยู่ในสภาพดี สะอาด และพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกเวลา
ดังนัน้ ผู้ศกึ ษามีความคิดเห็นว่าชมรมและมหาวิทยาลัยพะเยาควรให้ความสาคัญในการจัดให้มีบริการด้านสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอ เพื่อให้บุคลากร นิสิต ได้รับความสะดวกสบายระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬามากยิ่งขึน้
ด้านการจัดการ จะเห็นได้ว่าชมรมกีฬามีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม มี
การดาเนินกิจกรรมด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง สมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกซ้อม และมีการมอบหมายงานแก่สมาชิก
อย่างต่อเนื่อง แต่ที่ต้องปรับปรุงก็คงเป็นในส่วนของการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกที่ขาดความสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประชุม บุญเทียม (2538) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัญหาการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการ
แข่ ง ขั นกี ฬ าซีเกมส์ ครั้ งที่ 17 พบว่า การฝึ ก ซ้อ มไม่ไ ด้ ม าตรฐานและขาดอุปกรณ์ใ นการเสริม สร้ างสมรรถภาพ
ผู้จัดการทีม ขาดการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิค และโปรแกรมการฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่สมาคมขาดการอานวย
ความสะดวก และประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ขาดการติดตามการฝึกซ้อมอย่าง
ใกล้ชิด
3. ด้านกระบวนการ
จากข้อมูล ด้านการวางแผน จะเห็นได้วา่ ชมรมกีฬามีแผนกาหนดการชัดเจน ตรงกับความต้องการของนิสิต
และสมาชิกชมรมกีฬา หากแต่สมาชิกไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม ทาให้การวางแผนไม่ค่อย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของถาวร
เตื อ นจั น ทึ ก (2544) พบว่ า สภาพปั ญ หาในการบริ ห ารจั ด การ ชมรมกี ฬ าของสโมสรนั ก ศึ ก ษา: กรณี ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ในความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาชมรมและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นกี ฬ าของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าปัญหาด้านนโยบายและการวางแผนอยู่ในระดับมาก
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ด้านการจัดการองค์กร จะเห็นได้ว่าชมรมกีฬามีโครงสร้างองค์กร กาหนดขอบเขตงานของแต่ละฝ่าย
และมอบหมายงานให้แก่สมาชิกอย่างชัดเจน มีการประชุมชีแจ้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สุพิตร สมหิโต (2542) กล่าวไว้ว่า สถานบันอุดมศึกษาทุกสถาบั น ควรจะต้องมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่
บริหารการกีฬาของตนเอง ซึ่งหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายการบริหารด้านการกีฬาจากองค์กรหลักของ
สถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ หน่วยงานดังกล่าวอาจจะออกมาในรูปแบบสานักกีฬา หรือฝ่ายกีฬา
ด้านการชี้นา จะเห็นได้ว่าสมาชิกในชมรถกีฬามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการดาเนินกิจกรรม มีที่
ปรึกษาคอยให้คาชี้แนะ และปรับปรุงงานให้เกิดความเหมาะสมโดยคานึงผู้ฏิบัติ สมาชิกในชมรมยังขาดทางานเป็นทีม
และการจัดสวัสดิการด้านต่างๆยังไม่เหมาะสม ซึ่ง นพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2529) กล่าวว่า การที่ผู้บริหารจะสั่งการใดๆ
ผู้บริหารจาเป็นต้องแน่ใจ และศึกษาอย่างถ่องแท้ในการแก้ปัญหาต่างๆ หากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือให้คาปรึกษาได้โดยผู้บริหารต้องมีความเข้าใจงาน เข้าใจผู้ปฏิบัติงานจึงจะทาให้การสั่งการเป็นไปด้วยดี
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน (2523) ที่กล่าวว่า การประสานงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคล
เป็นสาคัญ และสิ่งที่นักบริหารหรือหัวหน้างานจะต้องสร้างสรรค์บรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้การ
ปฏิบัตงิ านประสานสอดคล้อง กลมกลืน ราบรื่น และเรียบร้อย
ด้า นการควบคุ ม จะเห็ นได้ ว่า ชมรถมีก ารตรวจสอบความพร้ อ มของสนามและอุ ปกรณ์ กี ฬ าอย่า ง
สม่าเสมอ และสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงสาหรับชมรมนั้นก็คือการควบคุมการใช้งบประมาณในฝ่ายต่างๆ อย่างรัดกุมและ
เป็นไปตามแผน การติดตามงานให้เสร็จตามเวลาที่กาหนด มีการประเมินผลการดาเนินงาน และการตรวจสอบ
คุณภาพของการจัดกิจกรรม อย่างสม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพงษ์ เกษมสิน (2523) ที่กล่าวว่า การ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ตลอดจนการควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนนั้น เป็นสิ่งจาเป็นต่อการ
บริหารเป็นอันมาก เพราะการติดตามผลการปฏิบัตงิ านแต่ละขั้นตอนนัน้ จะช่วยแก้ไขอุปสรรคได้ทันท่วงที
4. ด้านผลผลิต
จากข้อมูล ด้านประสิทธิผล จะเห็นได้ว่าเมื่อชมรมมีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาจะมีนักกีฬา และนิสิตเข้า
ร่วม ทาให้สมาชิกในชมรมมีความชานาญในการจัดกิจกรรม และกิจกรรมที่จัดมีความหลากหลาย นิสิตได้รับข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชมรมต้องค่อยตรวจสอบอุปกรณ์ ให้มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐานมี ก ารดู แ ลเอาใจใส่ นั ก กี ฬ าจากผู้ ฝึ ก สอน แต่ สิ่ ง ที่ ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขน่ า จะเป็ น ด้ า น
ประสบการณ์การตัดสินกีฬา การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
ด้านประสิทธิภาพ จะเห็นได้การดาเนินงานของชมรมฯมีส่วนช่วยให้นิสิตและบุคลากรมีอารมณ์แจ่มใส
ได้ออกกาลังกาย มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและการออกกาลงการเพื่อสุขภาพ มีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้และทักษะด้านกีฬาเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาสิ่งที่ต้องปรับปรุงนั้นคือการพัฒนาบุคลากร และ
นิสิตให้มีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้เข้าร่วมกีฬาระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประสงค์ โพธิ์แก้ว (2543) ศึกษาประเมินผลโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน พบว่า
โครงการมีส่วนช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคี ลดค่าใช้จ่ายในการักษาด้านสุขภาพ และมีส่วนช่วยลดการมั่วสุม
ในการเสพสารเสพย์ติดของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน

- Proceedings -

439

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณาจาก ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทาวิจัย ด้วยความเอาใจ
ใส่อย่างดีย่ิง ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาให้คาแนะนาและช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิดในการจุดประกาย อันเป็นแนวทาง
ในการศึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดระยะเวลาแห่งการศึกษา และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่
เสียสละในการให้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
สุ ด ท้ า ยนี้ ผู้ วิจั ย ขอขอบพระคุ ณ บิ ด ามารดา และครอบครั ว ซึ่ ง เปิ ด โอกาสให้ ไ ด้ รับการศึก ษาเล่ า เรี ย น
ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้กาลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนสาเร็จการศึกษา ในครั้งนี้
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การร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะ กรณีศกึ ษา บ้านทุ่งศรี หมู่ท่ี 3 ตาบลทุ่งศรี
อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
Coproduction in Waste Management: Case Study of Baanthungsri M. 3
Thungsri Sub-District, Rongkwang District, Phrae
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บทคัดย่อ
การร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะ (Coproduction) ในชุมชนบ้านทุ่งศรี หมูท่ ี่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้อง
กวาง จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะของชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ที่
3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง จังหวั ดแพร่ 2. เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ
โดยเป็นการศึกษาภายใต้หลักการ “การร่วมกันผลิตบริการสาธารณะเพื่อการจัดการขยะอย่างครบวงจร” และวิธีการ
วิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้างกับ
กลุ่มตัวอย่างในชุมชนบ้านทุ่งศรี ทั้งการเลือกสัมภาษณ์ผู้บริหารชุมชนตามผังโครงสร้างทางการบริหารชุมชนของ
หมูบ่ ้าน จานวน 8 คน และใช้วธิ ีการแนะนาบอกต่อจากหัวหน้าคุ้ม จานวน 12 คน รวมผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด จานวน
20 คน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านทุ่งศรี ให้ความสาคัญกับการร่วมมือกันในการดาเนินงานในทุกขั้นตอนภายใต้
การลงมติในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ได้ข้อสรุป แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การ
ร่วมกันวางแผนไปถึงการประเมินผลและการร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาองค์กรตนในอนาคต ทุกคนจะมีส่วนร่วมและ
ได้ร่วมกันตามกระบวนการ ซึ่งตั้งแต่กระบวนการคิด วางแผนงาน นาไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อการพัฒนาการร่วมกันปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สาหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยมี 2 ประการ
ได้แก่ 1) จากการวิจัยพบว่าผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน คนในชุมชนและ
ปราชญ์ประจาชุมชนล้วนแล้วแต่อยู่ในวัยสูงอายุ ดังนัน้ ควรที่จะดึงคนรุ่นใหม่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการร่วมกันผลิตบริ การสาธารณะในทุก ๆ ด้านของชุมชน โดยเฉพาะการจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จใน
ครัวเรือนต่อไป 2) ควรมีการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในเชิงแนวคิด “การร่วมกันผลิต (Coproduction)”
คาสาคัญ: การร่วมกันผลิต การจัดการขยะ
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Abstract
Coproduction in Waste Management of Baan-Thungsri M. 3 Thungsri subdistrict, Rongkwang district,
Phrae have Purpose to 1) To study the coproduction in waste management of Ban Thungsri Moo 3, Thungsri
Subdistrict, Rong Kwang District, Phrae Province. 2) To bring the research results into policy and academic
recommendations, by study under the principle of "co-production of public services for integrated waste
management". And research methods are in accordance with qualitative research methodology, and data
collection is conducted using semi-structured in-depth interviewing method with samples of Ban Thungsri. Both
the interviews with community leaders were selected based on the community management structure of the
village of 8 peoples, and the method of recommendation was 12 persons from the head of the company,
including 20 interviewees, and data analysis uses content analysis techniques.
The study found that Ban Thungsri. It is important to cooperate with each other at all stages of the
resolution process at the village community meeting. To get a conclusion Practical approach in the same
direction. From the planning to the evaluation and the planning to the development of the organization in the
future. Everyone will participate and get along in the process. Since the planning process leads to practical
implementation. And assess performance for joint development practices to increase efficiency. There are two
main suggestions for research. 1) The research shows that the headman plays an important role in driving
change and developing community. People in the community and the sages in the community are all in the old
age. So should the new generation bring the power of change to the new age. To participate in the coproduction of public services in all aspects of the community, especially household waste management in the
next. 2) There should be further study and research on the concept. "Joint production (Co-production)"
Keywords: Co-production, waste management

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะล้นเมืองและชุมชน อันเป็นผลมาจาก การเพิ่มประชากร
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุสาหกรรม (อมรพันธุ์ วิเศษพานิช, 2551: หน้า 1) เพราะสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต
ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการการ
บริโภคหรืออุปโภคปัจจัย 4 จึงมีเพิ่มขึ้น เมื่อมีการบริโภคหรืออุปโภคเพิ่มขึ้นย่อมมีการเพิ่มผลผลิตสินค้าและบริการใน
ภาคอุตสาหกรรม จนทาให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวตามสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่ส่งผลและเข้ามา
สอดรับ ปัจจัยต่างๆ ส่งผลให้มีการอุปโภค-บริโภคสินค้าและบริการนั้นๆ ตามความต้องการและความสามารถของคน
ในสังคมประเทศไทย ทาให้ภายหลังการอุปโภค-บริโภค สินค้าและบริการนั้นๆ มีเศษวัสดุเหลือใช้โดยอาจนากลับไปใช่
ใหม่ได้กับใช้ไม่ได้ ซึ่งอย่างหลังกลายเป็นขยะที่ส่งผลเสียต่อการดารงชีวิตเกิดปัญ หาด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ตาม
สาเหตุที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ เป็นผลมาจาก ประชาชนดารงชีวิตตามกระแสทุนนิยม บริโภคนิยม ที่เป็น
สาเหตุแห่งการใช้ทรัพยากรอย่างฟุม่ เฟือย ขาดการวางแผนและการจัดการที่มีคุณภาพ (ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ, 2551:
หน้า 1)
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ภาครัฐมีแผนในการจัดการขยะอย่างจริงจังภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ “5.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังปรากฏในข้อที่
5.6.7 การควบคุมมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้าเสียชุมชน พัฒนา
ระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อ ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิด
อุบัติภัยของสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัยด้านมลพิษ ” (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11, พ.ศ. 2555-2559: หน้า 17) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตามแผน
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5.6.7 ทาให้รัฐบาลมุง่ เน้นการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและครบวงจรตามหลักสุขาภิบาลผ่าน
รูปแบบนโยบายต่างๆ โดยองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนานโยบายไปปฏิบัติตามหลัก Top-Down ไปจนถึงชุมชนซึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติตามหรือมีส่วนร่วมทางการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ ในอดีตเป็นชุมชนหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในหมูบ่ ้านทุ่งศรี หมูท่ ี่ 3 สกปรกเต็มไปด้วยขยะ
นานา ชนิด ซึ่งปัญหาหมู่บ้านไม่สะอาด ถนนสกปรก มีปัจจัยหนึ่งที่มีผลทาให้ชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ประสบปัญหา
ดังกล่าว เพราะความมีน้าใจของคนในหมู่บ้านลดลง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการแย่งชิงผลประโยชน์ ท้ายที่สุด
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านลดลง (ธีรวัฒน์ ต๊ะวิกา, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2558)
จากสภาพปัญหาขยะล้นเมืองและชุมชนเกิดความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่ตามมาโดยการถือความสะดวก
ของตนเป็นที่ตั้ง เช่น ในครัวเรือน การอุโภค-บริโภค สิ่งต่างๆ จนเหลือเศษซากที่เรียกว่าขยะทิ้งรวมกันในถังขยะหรือ
ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ แม้แต่ในตลาด บริษัท ห้างร้านต่างๆ มักจะปรากฏในลักษณะเช่นเดียวกัน เป็นต้น ผลจากการ
ขาดวินัยทางการทิ้งขยะและมีการจัดการคัดแยกขยะเป็นส่วนน้อย ก่อให้เกิดปริมาณขยะมหาศาลทีทาการจัดการไม่
ทัน เพราะอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะซึ่งเป็นผลมาจากการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในแต่ละพื้นที่มีมากกว่า
การกาจัดขยะ อีกประการหนึ่ง “สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีอยู่บางแห่งไม่สามารถเดินระบบกาจัดได้ ส่วนใหญ่ถูก
ประชาชนต่อต้านสาหรับสถานที่กาจัดที่สามารถเดินระบบได้ก็ยังไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากระบบกาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาลจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนราคาญ” (มนตรี นทีนาถวรกุล, 2554: หน้า 1)
ในขณะเดียวกันภาครัฐและองค์กรภาครัฐมีความพยายามที่จะอานวยความสะดวกโดยการจัดแบ่งถังขยะใน
แต่ละประเภท พร้อมป้ายและการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในแต่
ละชุมชนจนนาไปสู่การให้ความร่วมมือ ซึ่งในทางปฏิบัตยิ ังมีประชาชนส่วนน้อยที่ให้ความร่วมมือ และอีกปัญหาหนึ่งที่
สาคัญคือ แม้จะมีการคัดแยกขยะออกเป็นแต่ละประเภท ท้ายที่สุดการเก็บขนขยะก็รวมกันในรถเก็บขนตามเดิม จนทา
ให้การคัดแยกประเภทขยะเพื่ อการทาลายไม่ค่อยสัมฤทธิ์ผล ซึ่งสาเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก “การขาด
งบประมาณ ขาดการบารุงรักษาระบบ เจ้าหน้าที่มีจากัด และขาดการดูแลรักษาระบบ รวมถึงขาดการเอาใจใส่ดูแล
รักษาระบบอย่างถูกต้องเหมาะสม ทาให้สถานที่กากัดขยะมูลฝอยหลายแห่งเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว มีอายุการใช้
งานสั้นลง ซึ่งหากไม่เร่งปรับแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต” (มนตรี นทีนาถวรกุล ,
2554: หน้า 1 อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2539: หน้า 2)
ในปัจจุบันบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีประชากรจานวน 317 คน 124
หลังคาเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตร (นันทนาฏ อุพงค์, บุญฑวรรณ วิงวอน, ชัยวัฒน์ สมศรี, 2558: หน้า 3)
“ในอดีตบ้านทุ่งศรีเป็นชุมชนหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านสกปรกเต็มไปด้วยขยะนานาชนิด ซึ่ง
สภาพปัญหาหมู่บ้านไม่สะอาด ถนนสกปรก มีปัจจัยที่สง่ ผลให้ชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ประสบปัญหาดังกล่าว เพราะ
ความมีน้าใจของคนในหมู่บ้านลดลง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการแย่งชิงผลประโยชน์ ท้ายที่สุดความร่วมมือร่วม
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แรงร่วมใจของชาวบ้านลดลง” (นันทนาฏ อุพงค์, บุญฑวรรณ วิงวอน, ชัยวัฒน์ สมศรี สัมภาษณ์ ธีรวัฒน์ ต๊ะวิกา,
วันที่ 15 ตุลาคม 2558)
ผู้นาชุมของบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้าน ได้เล็งเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความ
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ในช่วงแรกของการดาเนินการไม่มีผู้สนใจหรือให้ความร่วมมือ แต่ผู้นาชุมชนท่าน
นี้ไม่ละความพยายามจึงปฏิบัตติ นให้เป็นแบบอย่าง โดยการกวาดลานถนนที่สกปรก การคัดแยกขยะแต่ละชนิด การ
จัดทาบริการสาธารณะ เช่น การตัดหน้าภายในชุมชน เป็นต้น จนเป็นที่สนใจและเริ่มมีคนเข้ามาร่วม ท่านผู้ใหญ่จึงจัด
เสวนาในหมู่บ้านเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนจนเป็น ชุมชนต้นแบบ/ตัวอย่างในการรักษาสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้นบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ยังเป็นชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 อันเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงชุมชนผ่านการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนภายใต้แกนนาชุมชนที่ทาให้ คน
ในหมู่บ้านร่วมมือกันสานต่อถึงผลประโยชน์ที่ได้รับร่วมกันอย่างยั่งยืน (นันทนาฏ อุพงค์, บุญฑวรรณ วิงวอน, ชัยวัฒน์
สมศรี, 2558: หน้า 3)
จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ผู้วจิ ัยให้ความสนใจที่จะศึกษา “การร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะ” ว่าชุมชนมี
กระบวนการ วิธีการ และรูปแบบอย่างไรในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การ
ที่ประชาชนในชุมชนสร้างขยะผ่านรูปแบบกรรมวิธีต่างๆ ไปจนถึงการนาขยะกลับมาใช้ได้อีกครั้ง และการคัดแยกขยะ
จะถูกแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 1) ขยะทั่วไป 2) ขยะเปียก 3) ขยะมีพิษ 4) ขยะมีราคา จากเมื่อก่อนต่างคนต่างดารงชีวิต
อย่างไม่ค่ อยเกี่ยวข้ องกั น แต่ปัจ จุบันนี้ทุกคนล้ว นแล้ วแต่ร่วมแรงร่ วมใจกันแก้ไขปัญหาของชุมชนจนสัมฤทธิ์ผ ล
กลายเป็น ชุม ชนต้น แบบแห่ง การเรีย นรู้ และเป็น วิทยาทานเมื่อ ชุม ชนอื่น มาศึก ษาดูง าน เพื่อ นาเอาสิ่ งที่ ได้ ไปปรั บ
ประยุกต์ใช้ในชุมชนของตน

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะของชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้อง
กวาง จังหวัดแพร่
2. เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ

กรอบแนวคิด
จากแนวคิดที่ได้ทบทวน สามารถนามาจัดทาเป็นกรอบแนวคิดได้ดังแสดงในแผนภาพข้างล่างนี้ โดยการ
ร่วมกันผลิตนั้นสามารถจาแนกออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก จากนั้น จะมีการป้อนข้อมูลย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
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1. ก่อนการดาเนินการในการร่วมกันผลิตในการ
ให้บริการสาธารณะ Pre-production phase of
service cycle

2. การด าเนิ น งานการร่ ว มกั น ผลิ ต ในการให้ บ ริ ก าร
สาธารณะ (Production phase of service cycle)

1. การร่วมกันวางแผนในการจัดบริการสาธารณะ (Co-planning)
2. การร่วมกั นออกแบบนวัตกรรมในการให้บริก ารสาธารณะ
(Co-design)
3. การร่วมกันมอบหมายงานในการให้บริการสาธารณะ (Cocommissioning) 4. การร่ ว มกั น ล าดั บ วามส าคั ญ ของการ
ดาเนินงานในการให้บริการสาธารณะ (Co-prioritizing)
5. การร่ ว มกั น ในการจั ด สรรงบประมาณในการให้ บ ริ ก าร
สาธารณะ (Co-budgeting)
6. การร่วมกันคัดเลือกผู้ให้บริการสาธารณะ (Co-selection of
promoter)

1. การร่ ว มกั น บริ ห ารจั ด การในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ ( Comanagements)
2. การส่งมอบในการให้บริการสาธารณะ (Co-delivery)
3. การร่วมกันตรวจสอบในการให้บริการสาธารณะ (Co-monitoring)

3.ภายหลังการดาเนินงานในการให้บริการสาธารณะ
(Post-production phase of service cycle)
1. การร่วมกันประเมินผลในการให้บริการสาธารณะ (Co-evaluation)
2. การร่วมกันทบทวนและร่วมกันวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาในการ
ให้บริการสาธารณะ (Co-review and Co-improvement planning)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะ (Coproduction in Waste Management)”
กรณีศึกษา บ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ใช้วิธีการวิจัย “แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งมี
โครงสร้าง” โดยศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. การศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารผลงานวิจัย วารสาร
วิทยานิพนธ์ ตาราเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมจิ ากประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งศรี หมูท่ ี่ 3
1. กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษาข้อมูล ได้แก่ ประชาชนทุกระดับในชุมชนบ้านทุ่งศรี หมูท่ ี่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้อง
กวาง จังหวัดแพร่ จากจานวน 317 คน และเลือกสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้างจานวน 20 คน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามโครงสร้างการบริหารหมู่บ้าน และการแนะนาบอกต่อ Snowball technique
ดังต่อไปนี้
1.1) การเลือ กกลุ่ม ตั วอย่า งแบบเจาะจงตามโครงสร้ างการบริ หารหมู่บ้า น โดยการเลือ กผู้ น า
หมูบ่ ้าน และหัวหน้าคุ้ม ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 1 คน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จานวน 2 คน หัวหน้าคุ้มทั้ง 5 คุ้ม
คุ้มละ 1 คน จานวน 5 คน รวม 8 คน
1.2) การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการแนะนาบอกต่อ Snowball technique โดยการแนะนาของชาว
ชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ซึ่งมีทั้งหมด 5 คุ้ม สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคุ้มละ 2 คน แต่คุ้มที่ 1 และ 2 จะสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัว อย่า ง จ านวน 3 คน เพราะมีประชากรมากกว่า คุ้ ม อื่น ๆ ดัง นั้น การสั ม ภาษณ์ เชิง ลึ กแบบกึ่ งมีโ ครงสร้ า ง จะ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างใน คุ้มที่ 1 จานวน 3 คน, คุ้มที่ 2 จานวน 3 คน, คุ้มที่ 3 จานวน 2 คน, คุ้มที่ 4 จานวน 2 คน,
คุ้มที่ 5 จานวน 2 คน รวมการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบการแนะนาบอกต่อ Snowball technique จานวน 12 คน
โดยวิธีการดังกล่าวง่ายต่อการเก็บข้อมูลและได้ข้อมูลที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงของชุมชนที่
ดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน
ดังนัน้ การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้างจึงแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ฯ ผู้นาชุมชนตามโครงสร้างหน้าที่ของชุมชน จานวน 8 คน 2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ฯ โดย
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วิธีการแนะนาบอกต่อ Snowball technique ของชาวชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 จานวน 12 คน รวมการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบกึ่งมีโครงสร้างทั้ง 2 ส่วน จานวน 20 คน
2. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ ือ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ในชุมชนบ้านทุ่งศรี หมูท่ ี่ 3 จานวน 20 คน ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่ประกอบด้วย 6 ส่วน
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจของกลุม่ ตัวอย่างในชุมชนบ้านทุ่งศรี หมูท่ ี่ 3
ส่วนที่ 2 การรวมตัวกันเป็นองค์การการร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะ
ส่วนที่ 3 ก่อนการดาเนินการในการร่วมกันผลิตในการให้บริการสาธารณะ Pre-production phase
of service cycle
ส่วนที่ 4 การดาเนินงานการร่วมกันผลิตในการให้บริการสาธารณะ (Production phase of service
cycle)
ส่วนที่ 5 ภายหลังการดาเนินงานในการให้บริการสาธารณะ (Post-production phase of service
cycle)
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนในการสร้างคาถามบทสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างมี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อ งกับเรื่อ งที่ ศึก ษา โดยการรวบรวมเอกสาร หนัง สือ
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 นาข้อมูลและแนวคิดทฤษฎีที่รวบรวมได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาสรุป กาหนด
ขอบเขตเนื้อหา ในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การนาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างที่จัดทาขึ้น ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาในคาถามแบบสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างลงพื้นที่ภาคสนามสัมภาษณ์กลุ่มประชากร
ตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนีแ้ บ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังต่อไปนี้
ช่วงที่ 1 การลงพืน้ ที่สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง ในเขตพื้นที่ บ้าน
ทุ่งศรี หมูท่ ี่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จานวน 20 คน ด้วยตนเองโดยวิธีการสัมภาษณ์บันทึกเสียง
ช่วงที่ 2 นาคลิปบันทึกเสียงซึ่งเป็นภาษาพูด (สนทนา) มาจดบันทึกลงเอกสาร
ช่วงที่ 3 นาเอกสารที่เขียนบันทึกเป็นภาษาพูดมาแปลงให้เป็นภาษาเขียน
การวิจัยในครัง้ นี้ผู้วจิ ัยได้เตรียมแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างทั้ง 20 คน
โดยออกสัมภาษณ์เก็บข้อมูลในเดือน เมษายน 2560
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเนื้อหา โดยมี
การนาข้อมูลในบทสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลดิบที่ไ ด้จัดไว้เป็นหมวดหมู่ และจัดเรียงประเด็นที่สัมภาษณ์แต่ละบุคคลใน
แต่ละประเด็นให้สอดคล้องกัน จากนั้นย่อยหรือสรุปประเด็นย่อยต่าง ๆ และจัดเรียงใหม่อีกครั้ง จากนั้นสรุปประเด็น
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ย่อยต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นรวมเป็นประเด็นใหญ่ เมื่อได้ข้อมูลสรุปในประเด็นใหญ่ในแต่ละด้านแล้ วนาข้อมูลนั้นมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ให้เกิดองค์ความรู้ในประเด็นที่ต้องการศึกษาจากนั้นตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุปตามกรอบแนวคิดได้เป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การรวมตัวกันเป็นองค์การการร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะ
การรวมตัวกันระหว่างคนในชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ต่อการ
ร่วมกันบริหารจัดการขยะเกิดจากปัญหาเรื่องปากท้องของคนในชุมชน ที่มุ่งแต่แสวงหารายได้เพื่อมาเลี้ยงตนและ
ครอบครัว โดยไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันสักเท่าใด ซึ่งหมายถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านทุ่งศรีในอดีตจึงอยู่ใน
สถานะที่ต่างฝ่ายต่างทางานเพื่อหารายได้เลี้ยงปากท้องของตนและครอบครัว โดยชาวชุมชนบ้านทุ่งศรีส่วนมาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรจะมีการเผาเศษพืชไร่หรือตอซังข้าวหรือ
ข้าวโพด สร้างมลพิษทางอากาศให้กับชุมชนเพราะพื้นที่ทางการเกษตรตั้งอยู่รอบบริเวณหมู่บ้าน เมื่อมีการเผาเกิดขึ้น
จะเกิดมลพิษทางอากาศ
อีกทัง้ ในชุมชนบ้านทุ่งศรีขาดการตระหนักรูถ้ ึงผลกระทบที่ตามมา ประการหนึ่งในชุมชนเต็มไปด้วยขยะมูล
ฝอยซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วบริเวณชุมชนและตามบริเวณพื้นที่ทางการเกษตร ประกอบกับการนาถังขยะมาตั้งริมรั้ว
หน้าบ้านของตน และมีการนากระถางต้นไม้มาตัง้ ประดับริมรั้วหน้าบ้านเพื่อความสวยงาม แต่มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เพราะถนนสัญจรในชุมชุมมีความคับแคบ รถยนต์ ที่ว่ิงสัญจร ไป-มา ในชุมชนมักชนหรือเฉี่ยวชนถังขยะล้มบ่อยครั้ง
บางครั้งสัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น สุนัข มาคุ้ยถังขยะจนล้มทาให้ขยะกระจัดกระจายไปทั่วตามท้องถนนหน้าบ้าน ใน
บางครัง้ เกิดการทะเลาะวิวาทกันเรื่องนาถังขยะมาตัง้ บริเวณริมรั้วหน้าบ้านแล้วรถที่สัญจร ไป-มา เกิดการเฉี่ยวชน
ด้วยสาเหตุดังกล่าวมาข้างต้นทาให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนว่า “กลุ่มผู้ก่อการดี” ได้รวมตัวกันขึ้น โดยมีสมาชิก
รวมกัน 7-8 คน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนา ได้นาหรือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างกล่าวคือ กลุ่มผู้ก่อการดีเริ่มจากการ
ย้ายถังขยะและกระถางต้นไม้ประดับเข้ามาไว้ในรั้วบ้าน จากนั้นกลุ่มผู้ก่อการดีได้เริ่มรณรงค์ปลุกจิตสานึกคนในชุมชน
ให้ตระหนักถึงปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ เมื่อการดาเนินงานดาเนินไปได้ระยะหนึ่งเริ่มมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วม เมื่อ
มีมากพอผู้ใหญ่บา้ นจึงได้ส่งสมาชิกกลุ่มผู้ก่อการดี และกลุ่มคนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมไปอบรม ประชุม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชนต้นแบบอื่น ๆ เช่น ชุมชนบ้านดอกบัว ตาบลบ้านตุ่น อาเมือง จังหวัดพะเยา เป็นต้น เพื่อนาสิ่งที่ได้
กลับมาถ่ายทอดทอดให้คนในชุมชนได้รับทราบและร่วมกันปฏิบัติ จนการรวมกลุ่มเริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นทาง
ผู้ใหญ่บ้านจึงจัดประชุมหมู่บ้านเพื่อทาประชาคมลงมติ โดยได้เชิญ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ตาบลร้องกวาง
และผู้อานวยการกรมพัฒนาชุม มาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลประชามติของคนในชุมชนบ้านทุ่งศรี ซึ่งผลการลง
มติปรากฏว่าให้มีการยกเลิกการใช้ถังขยะในชุมชนทั้งหมด โดยได้มี การสนับสนุนครุภัณฑ์ เช่น ถุงดา จากเทศบาล
ตาบลร้องกวางมายังชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนภายใต้แนวคิด 3 R (Reduce Reuse
Recycle) ใช้นอ้ ย ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่
ส่วนที่ 2 ก่อนการดาเนินการในการร่วมกันผลิตในการให้บริการสาธารณะด้านการจัดการขยะ Preproduction phase of service cycle
การดาเนินการก่อนการร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะของชุมชนบ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งศรี
อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้อาศัยรูปแบบการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น ไป
จนถึงการลงมติ ภายหลังการรวมกลุม่ กันเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนตามลาดับต่อไปนี้
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1) การร่วมกันวางแผน (Co-planning) ซึ่งทุกคนในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านจะร่วมกันระดม
ความคิด และร่วมกันเสนอมรรควิธี กระบวนการ และระยะเวลาทางการดาเนินงาน ลงในแผนที่ได้ผ่านการลงมติของ
คนในชุมชน โดยมีแผนพัฒนา 4 ของชุมชนที่มีผู้ใหญ่บา้ นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นแม่บทในการวางแผนงาน
2) การร่วมกันออกแบบนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะ (Co-design) ของชุมชนบ้านทุ่งศรี
ส่วนมากจะเป็นวัสดุจากธรรมชาตินามาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมใช้ในการดาเนินงานการคัดแยกขยะ เช่น เฉวียน
ตะกร้าสานจากไม้ไผ่ และนวัตกรรมอีกอย่างคือ ไส้เดือนดิน ซึ่งได้นาเข้ามาเลี้ยงเพื่อกาจัดขยะประเภทเศษอาหาร
3) การร่วมกันมอบหมายงานในการบริหารจัดการขยะ (Co-commissioning) ตามโครงสร้างหน้าที่
ในชุมชนบ้านทุ่งศรีจะมีการมอบหมายงานภาระหน้าที่ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกคนจะมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน หรือปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน้าที่ทางการบริการชุมชนทั้ง ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ แต่
ในทางปฏิบัติพบว่าทุกคนในชุมชนแม้จะมีหน้าที่จากการได้รับมอบหมายจากผู้ฝ่ายบริหารชุมชน ซึ่งมีมติของคนใน
ชุมชนทุกคนเป็นบรรทัดฐานส่งมอบให้ฝ่ายบริหารได้กระจายงาน ทัง้ การกาหนดหน้าที่ และแบ่งภาระหน้าที่กันทา ทุก
คนเมื่อเสร็จสิ้นจากการทาภารกิจหลักของตนจะหันมาช่วยในงานส่วนที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ แม้วา่ หน้าที่ในแต่ละ
ส่วนที่ชาวชุมชนบ้านทุ่งศรีได้รับมอบหมายนั้นในช่วงแรกจะไม่ค่อยมีความถนัดก็ตาม
4) การร่วมกันลาดับความสาคัญของการดาเนินงานในการให้บริการสาธารณะ (Co-prioritizing) มี
การปฏิบัตอิ ย่างสม่าเสมอโดยจะเห็นได้จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยการร่วมกัน ระดมความคิด หรือเปิดรับ
ฟังประชาพิจารณ์ และลงมติรับรองในสิ่งที่จะลงมือปฏิบัติ ซึ่งทางชุมชนบ้านทุ่งศรี จะลาดับงานที่ดาเนินการจากงาน
ง่ายไปสู่งานยากและหากมีข้อติดขัดจะมีการแจ้งฝ่ายบริหารให้รับทราบ และประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป
5) การร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณในการให้บริการสาธารณะ (Co-budgeting) โดยมากจะใช้
การประชุมประชาคมหมูบ่ ้านเพื่อขอรับมติจากที่ประชุม เพราะถือว่าชาวชุมชนบ้านทุ่งศรีได้รับผลประโยชน์จากการนา
เงินงบประมาณนั้นมาใช้ ในส่วนของมีส่วนร่วมจะมีทั้ง ผู้ดูแล ควบคุม และตรวจสอบบัญชี รายรับ -รายจ่าย และผู้
รับทราบรายละเอียดทางการดาเนินงานในด้านการใช้งบประมาณของส่วนรวม
6) การร่วมกันคัดเลือกผู้ให้บริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะ (Co-selection of provider)
ของชุมชนบ้านทุ่งศรี จะคัดเลือกบุคคลที่ถูกเสนอจากผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมูบ่ ้านทุกคน หากผ่านมติในที่ประชุม
จึงจะสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในส่วนงานแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือฝ่า ยปฏิบัติการ จะต้องผ่านมติ
ประชาคมทั้งสิ้น
ส่วนที่ 3 การดาเนินงานการร่วมกันผลิตในการจัดการขยะ (Production phase of service cycle)
การดาเนินงานการร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะเป็นผลมาจากส่วนที่ 2 ที่เป็นกติกาหรือข้อตกลง
ระหว่างคนในชุมชน จนถึงส่วนนี้คือการลงมื อปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบหลักการต่าง ๆ ที่มีการวางแผน มีผัง
โครงสร้างทางการบริหาร ที่ชัดเจนจนนาไปสู่การปฏิบัตดิ ังนี้
1) การร่วมกันบริหารจัดการในการบริหารจัดการขยะ (Co-managements) เป็นการทางานร่วมกัน
ในรูปแบบที่เป็นทางการและรูปแบบที่ไม่เป็นทางการคือ การทางานตามโครงสร้างหน้าที่ของตนและประสานงานกับ
ส่วนงานอื่น ๆ ส่วนรูปแบบไม่เป็นทางการคือ เมื่อปฏิบัติภารกิจหลักแล้วเสร็จจะมุ่งไปช่วยงานในส่วนอื่น ๆ ที่ยัง
ดาเนินการไม่เสร็จ ให้งานที่ทาดาเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีขอ้ ติดขัดหรือปัญหาเกิดขึ้นในส่วนงานนั้น ๆ จะ
มีการรีบดาเนินการแก้ไขทันที
2) การส่งมอบในการให้บริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะ (Co-delivery) จะอาศัย
โครงสร้างทางการบริหารในการกระจ่ายงานไปสู่ส่วนงานต่าง ๆ ให้ดาเนินการและรับผิดชอบ และนอกจากนั้นชาว
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ชุม ชนบ้า นทุ่ ง ศรี จะร่ว มแรงร่ วมใจกัน ด าเนิน งานขั บเคลื่อ นกิ จ กรรมให้ บรรลุวั ตถุ ประสงค์ แม้จะไม่ใ ช่ห น้า ที่ที่ไ ด้
รับผิดชอบแต่ด้วยผลจากการตื่นรู้ภายใต้จิตสานึกรักษ์ชุมชนจึงทาให้หน้าที่ตามกรอบโครงสร้างเป็นเพียงองค์ประกอบ
หนึ่งในการแจกแจงงาน แต่ชาวชุมชนบ้านทุ่งศรีจะร่วมกันทางานช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน
3) การร่วมกันตรวจสอบในการให้บริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะ (Co-monitoring)
โดยมากปัญหาใหญ่มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งคือปัญหาด้านเทคนิคในการการดาเนินงานซึ่ง
สามารถดาเนินการแก้ไขได้ ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของชุมชนบ้านทุ่งศรี ส่วนมาก
หรือทุกครัง้ จะใช้การประชุมประชาคมหมูบ่ ้านร่วมกันตรวจสอบ หรือเสนอความคิดเห็น ถึงสภาพปัญหาที่ตนและกลุ่ม
งานของตนประสบปัญหาอยู่ ในส่วนวิธีหนทางแก้ไขมักจะแสดงออกในรูปแบบของการร่วมกัน ระดมความคิด เพื่อ
แก้ปัญหาร่วมกัน
ส่วนที่ 4 ภายหลังการดาเนินงานในการให้บริการสาธารณะด้านการจัดการขยะ (Post-production
phase of service cycle)
ภายหลังการดาเนินงานในการให้บริการสาธารณะด้านการจัดการขยะเป็นผลมาจากส่วนที่ 1-3 ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่การรวมกลุ่ม เพื่อการสร้างบริก ารสาธารณะด้านการจัดการขยะ และด้านอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการ
ดารงชีวติ ของคนในชุมชนบ้านทุ่งศรี ทางการประกอบอาชีพไปพร้อม ๆ กับการแก้ไขปัญหาของชุมชน ในส่วนที่ 4 จะ
กล่าวถึงผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรมนาไปสู่ การประเมินผล ทางการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านรูปแบบกา ร
ประเมินผลในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อนาผลลัพธ์ที่ได้ทั้งด้านดี ด้านเสีย ไปพัฒนาหรือปรับปรุง ในการทางาน
ของทุกฝ่าย ซึ่งการประเมินผลเพื่อสะท้อนปัญหาทางการดาเนินงานของชุมชน จะมีการประชุมหมูบ้านเพื่อร่วมกัน
ประเมินผล และร่วมกันพิจาณา ข้อดี ข้อเสีย โดยการนาเอาผลที่ได้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีต่อไป
อีกจุดหนึ่งที่สะท้อนผลการทางานของคนในชุมชน ซึ่งหมายถึงการประเมินผลจากภายนอก โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรต่าง ๆ เช่น นักศึกษาหรือนักวิจัย เข้ามาศึกษาและทาการวิจัย ต่างก็ส่งผลการศึกษานั้นกลับไปยังชุมชน
และผลการศึกษานีส้ ามารถเป็นตัวสะท้อนผลการปฏิบัตไิ ด้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ
ชุมชนบ้านทุ่งศรี หมูที่ 3 ตาบลทุ่งศรี อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีการตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลาทั้งในด้านการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง และส่งเสริมจุดเด่นของตนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของ
สังคมโลก เพื่อให้การดาเนินงานด้านการร่วมกันผลิตในการบริหารจัดการขยะและงานในส่วนอื่น ๆ ของชุมชนดาเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางชุมชนที่มีการร่วมกันวางแผนรับมือต่อสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์
แนวโน้มทางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นยา ผ่านการนาแผนพัฒนาชุมชน 4 ปี ของผู้ใหญ่บ้าน และแผนพัฒนาย่อย
ต่าง ๆ ในการรับมือต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงชาวชุมชนบ้านทุ่งศรีที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นาจะ
สามารถรับมือได้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังมีการร่วมกันพัฒนาต่ อยอดงานที่ทาจากที่ดีอยู่แล้วคือ
ชุมชนบ้านทุ่งศรี เป็นชุมชนต้นแบบระดับประเทศ ให้กลายเป็นชุมชนต้นแบบในเชิงท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้เรื่องเกษตร
พอเพียงและการคัดแยกขยะแบบครบวงจร ที่ชาวชุมชนบ้านทุ่งศรีทุกคนมุ่งหวังและกาลังดาเนินการขับเคลื่อนอยู่ใน
ปัจจุบัน
แต่สงิ่ ที่ชาวชุมชนบ้านทุ่งศรี มีความหวั่นใจคือ การสร้างทรัพยากรบุคคลให้เข้ามารับช่วงต่อจากรุ่นปัจจุบัน
ที่ดาเนินการอยูน่ ั้น สาเหตุเกิดจาก วัย ตั้งแต่ระดับนักศึกษาไปถึงระดับวัยทางาน ต่างออกจากภูมิลาเนาเพื่อไปเรียน
หรือไปทางาน ส่งผลให้การส่งต่อแนวคิด และสิ่งที่ชาวชุมชนบ้านทุ่งศรีกระทาอยู่ขาดช่วงหรือศูนย์หายไป แต่อย่างไรก็
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ตามความหวั่นใจในส่วนนีก้ ลับกลายเป็นพลังให้ทุกคนในชุมชน มีความพยายามอย่างสุดกาลังความสามารถของตน ที่
จะส่งผ่านงานของชุมชนให้คงอยู่คชู่ ุมชนต่อไป
ผลจากการร่วมกันดาเนินงานที่มีจุดประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน ทาให้ชุมชนบ้านทุ่งศรีกลายเป็นชุมชน
ต้นแบบในระดับประเทศ จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนบ้านทุ่งศรี และ
จิตสานึกรักษ์บ้านเกิด ทาให้ชุมชนประสบความสาเร็จในทุก ๆ ด้าน จนได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ
มากมาย เช่ น รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง ด้ า นชุ ม ชนต้ น แบบระดั บ ประเทศ ซึ่ ง เป็ น รางวั ล พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นต้น
อภิปรายผล
การร่วมกันผลิตในการจัดการขยะของชุมชนบ้านทุ่งศรีประสบความสาเร็จทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่าง
สูง เพราะเป็นการร่วมมือกันของคนในชุมชนทุกคนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การจัดทาบริการสาธารณะในด้านการจัดการขยะตั้งแต่การรวมกลุ่มเป็นองค์การชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
ของชุมชน ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านตั้งแต่ การร่วมกันวางแผนงานเพื่อดาเนินการอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน
ภายใต้การร่วมกันจัดทานวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อนามาช่วยการคัดแยกขยะและกาจัดขยะได้เป็นอย่างดี ทั้ง
การสรรหาคั ด เลือ กบุ ค ลากรเข้ า มาร่ ว มบริ ห ารงาน มีล าดั บ ความส าคั ญ ของงานแต่ล ะส่ ว นเพื่ อ ให้ ง่ า ยต่อ การ
ดาเนินงาน จนนาไปสู่การลงมือปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้การดาเนินงานต่าง ๆ จะมีกระบวนการร่วมกันตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการร่วมกันตกผลึกกระบวนการทาง
ความคิด วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ภายใต้การประชุมประชาคมหมูบ่ ้านในทุกลาดับขัน้ ตอนของการดาเนินงาน
ชุมชนบ้านทุ่งศรีให้ความสาคัญกับการร่วมมือกันในการดาเนินงานในทุกขั้นตอนภายใต้การลงมติในที่
ประชุมประชาคมหมูบ่ ้าน เพื่อให้ได้ข้อสรุป แนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการจัดการขยะของชุมชน
จึงมีความสอดคล้องกับหลักแนวคิดและทฤษฎี การบริการสาธารณะ การร่วมกันผลิต และการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงการนาหลักการมาปรับใช้ทางการศึกษา ขยายผล นาไปสู่การ
วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ
1.การศึกษาและวิจัยโดยการนาแนวคิดการร่วมกันผลิต Coproduction ที่มีความแพร่หลายในทวีปยุโรปและ
อเมริกาได้นาเข้ามาศึกษาหรือได้มกี ารศึกษาต่อยอดแนวคิดดังกล่าวให้มีความแพร่หลายและเป็นที่รู้จักของวงวิชาการ
ไทย
2.จากการวิจัยพบว่าผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน คนในชุมชน
และปราชญ์ประจาชุมชนล้วนแล้วแต่อยู่ในวัยสูงอายุ ดังนัน้ ควรที่จะดึงคนรุ่นใหม่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ เข้า
มามีส่วนร่วมในการร่วมกันผลิตบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้านของชุมชน โดยเฉพาะการจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จใน
ครัวเรือนต่อไป
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คุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
Working life Qualities of Employees : the Case study of the University of
Phayao
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล คือ
เพศ อายุ สถานภาพสมรส เงินเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานและประเภทสายงาน กับคุณภาพชีวติ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัตงิ านจริง จานวน 313 คน
แบ่งเป็นประเภทสายงาน คือ สายวิชาการ จานวน 153 คน สายสนับสนุนจานวน 160 คน จากหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 43 หน่วยงาน การหาขนาดจานวนประชากรจากสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งชั้นภูมิ จานวนตามคณะและหน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test วิเคราะห์ความแปรปรวน One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิต.ิ 05
จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 25 ปี ไม่เกิน 35 ปี สถานภาพ
โสด มีระดับการศึกษาปริญญาโท ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี รายได้ตอ่ เดือน 15,000 บาท ไม่เกิน
20,000 บาท เป็นพนักงานสายสนับสนุน สาหรับผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตในการทางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีปัจจัยส่วยบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการทางานแตกต่างกันที่ระดับนัย สาคัญทางสถิติ .05 ส่วนปัจจัยส่วยบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส
เงินเดือน ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน และประเภทสายการปฏิบัตงิ าน ที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: คุณภาพชีวติ การทางาน มหาวิทยาลัยพะเยา

Abstract
The purposes of this study were to study the quality of life at work of faculty members and staffs at
University of Phayao as well as investigating the relationships among factors (gender, age, marriage status,
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salary, level of education attainment, working experience, and types of working lines). The data were collected
by using a questionnaire from the practical workers of University of Phayao from 43 departments categorized
into two types of working lines, 153 faculties and 160 academic support staffs. The Taro Yamane sample size
formula was used at the level of significance 95%. The samples were selected by using stratified random
sampling based on schools and working operation lines. The data were then described by using frequency,
percentage, mean, and standard deviation, The t-test analysis was used as the statistical hypothesis test.
Besides, the One-Way ANOVA was used for testing variance at the significance .05.
The study found that most of samples were female and single. Their ages ranged from 25 to 35 years.
They also had master degree, working experience from 5 to 10 years, monthly salary from 15,000 to 20,000
baht, and were academic support staffs. The quality of life at work of the University of Phayao workers were
found to be moderately opinionated.
For the hypothesis testing, it was found that the workers having different level of education attainment
also had different quality of working life at the statistical significance test .05 While workers who had dissimilar
gender, age, marriage status, salary, working experience, and types of working line had indifferent quality of life
at work.
Keywords: quality of life at work, University of Phayao

บทนา
ในสถานการณ์สภาวะของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีผลทาให้ทั่ว
โลกเข้าสู่ยุคการแข่งขันสูงทั้งทางด้าน เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง ทุกประเทศทั่วโลกได้มีการพัฒนาทั้งทางด้า น
เทคโนโลยี พัฒนากลไกทางด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เอื้อต่อการดารงชีพในประเทศเพื่อความอยู่รอด
และเพื่อได้มาซึ่งอานาจทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม การเมือง เหนือคูแ่ ข่งของตนเอง อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ต้องคานึงถึง
ที่นามาซึ่งการพัฒนาประเทศให้เป็นผู้นาทางด้านต่างๆ นั้น คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดความคุ้ม ค่า
และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารองค์การให้เจริญรุ่งเรืองได้
องค์ ก รที่ ป ระสบความส าเร็ จ และมี ค วามมั่ น คงนั้ น ต้ อ งประกอบไปด้ ว ยทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีทักษะ และความชานาญ บุคลากรเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่
องค์กรได้วางเป้าหมายไว้ ให้บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ด้วยเหตุน้ีองค์กรจึงต้องให้ความสาคัญ
ในทรัพยากรบุคคลที่เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ทางานจึงเป็นเป้าหมายสาคัญของหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ต้องส่ งเสริมให้มีการทางานอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาวะ
ที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ โดยเน้นความสาคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข้ง เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงการตระหนักถึงกระบวนการทางาน สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บุคลากรทางานเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
มหาวิ ทยาลั ย พะเยา ทั้ ง ทางด้ า นความสุ ข ใจความสะดวกสบาย ความปลอดภั ย และเกิ ด ความรั ก และภั ก ดี ต่ อ
มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อมหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงสิ่งเหล่านีแ้ ล้ว จะส่งผลให้บุคลากรที่ดมี คี วามรู้ ความสามารถ
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จะสร้างความสาเร็จให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยาและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยพะเยาเกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรไม่ได้รับความสุข หรือสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการทางาน อาจส่งผลให้
การทางานไร้ประสิทธิภาพ ทาให้บุคลากรไม่สามารถทางานให้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยให้สาเร็จไปได้ และมี
การลาออกจากงานสูง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยพะเยานัน้ ขาดผู้มีความรู้ ความสามารถและผู้ที่มีทักษะในการทางานที่ดี
ไป ส่งผลให้มหาวิทยาลัยพะเยาขาดความเชื่อมั่นและไม่เกิดการพัฒนาในอนาคต
คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Working Life) คือ ความสุขใจ และความพึงพอใจในการทางานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร(Smith,1981:2 ; Zhan, 1992:5) บุคลากรจะมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีจะมี
ความรู้สกึ ว่างานมีความสาคัญและมีคุณค่ามาก บุคลากรจะมีความผูกพันกับงาน มีแรงจูงใจ เสียสละและทุ่มเทให้กับ
การทางาน การได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในเป้าหมายและวิธีการทางาน มีความภาคภูมิ
ในใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมถึงการมี สัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างบุคคลในองค์กร คุณภาพชีวิตการ
ทางานของบุ ค คลมีค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลของงานในองค์ ก ร องค์ ก รที่ มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพได้ส่วนหนึ่งต้องเกิดจากบุคลากรทุกคน ทุกระดับในองค์กรมี คุณภาพชีวิตการทางานที่ดี โดยร่วมกัน
ทางานให้บรรลุเป้าหมายแม้องค์กรที่มีเทคโนโลยีสูงก็ยังมีความจาเป็นต้องอาศัยคนในการควบคุมดูแลแก้ปัญหาการ
ดาเนินงานของเครื่องจักและเทคโนโลยีอยู่นั่นเอง (สมยศ นาวีการ,2533:12) โดยเฉพาะองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงจะ
สามารถปรับเปลี่ยนตนเองประสบผลสาเร็จได้นั้น ตัวบ่งชีก้ ็คือ ระดับคุณภาพชีวติ การทางานที่มขี องบุคคลหรือสมาชิก
ในองค์กร (Meleis&Trangenstein, 1994:9)
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ก่อนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาในกากับ
ของรัฐ ได้อยูภ่ ายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายโอกาสและการ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 และ
ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 (คู่มือปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ,2557หน้า
10)จึ ง ถื อ ได้ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ส่ ว นราชการอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพผ่านการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกมารับใช้สังคมและ
ประเทศชาติอย่างมากมาย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และสร้า งโอกาสทางการศึกษาให้ค นไทยได้เรีย นรู้ ตลอดชีวิต เพื่ อ ให้ คนไทยทุ กกลุ่ม ทุก วัย มี
คุณ ภาพ มีค วามพร้อ มทั้ ง ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สติปัญ ญา มีจิ ต ส านึก ของความเป็ น ไทย มีค วามเป็ น พลเมือ งที่ ดี
ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในช่วง ปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร และการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการทางานให้ทันสมัยรวดเร็ว และมุ่งเน้นด้านการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการกาหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน ส่งผลให้บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองหลายด้าน และต้องปรับตัวอย่าง
รวดเร็วเพื่อสามารถสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น ภาระงานและความรับผิดชอบของบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นอาจ
ทาให้เกิดความเครียด และความเหนื่อยล้า ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตการกับการทางานลดน้อยลง (น้าฝน
รัตนพระ, 2556 หน้า 62) จากความเครียดและความเหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรที่มีภูมลิ าเนาและครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน สภาพปัญหาอีกประการหนึ่ง
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คือ การบริหารงานบุคคล นับเฉพาะการพิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การยกย่องชมเชย
การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน และหาก
พนักงานมีความพึงพอใจต่อการตอบสนองความต้องการที่สาคัญในการทางาน จะส่งผลให้พนักงานในมหาวิทยาลัย
พะเยามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน จะทาให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพนักงานจะมีความผูกพันอยู่กับองค์กรพร้อมที่จะพัฒนา
องค์กรให้เจริญเติบโตหน้าต่อไปในอนาคต
คุณภาพชีวิตการทางานเป็นกระบวนการทางานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แนวคิดในการทางานดังกล่าวเป็นการพัฒนาจากแนวคิดการบริหาร จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็น
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่างานเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิต เนื่องจากการทางานมีความสันพันธ์กับการตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ดังนั้นการทางานที่เหมาะสมและการมีองค์กรที่ให้ความสาคัญกับการ
บริหารทรัพยากรบุคลากรจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ชว่ ยส่งเสริมให้บุคคลมีคุณภาพชีวติ การทางานที่ดีวย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ เงินเดือน ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการทางาน กับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แนวคิดทฤษฎี คุณภาพชีวิตการทางาน
(ของ Huse and Cumming)
1.ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านความปลอดภัยในการทางาน
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่งคงใน
การทางาน
5. ด้านสังคมสัมพันธ์
6. ด้านลักษณะการบริหารงาน
7. ด้านภาวะอิสระจากงาน
8. ด้ามความภูมใิ นองค์กร

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
เงินเดือน
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
ประเภทของบุคลากร

สมมุตฐิ าน
ปัจจัย พื้นฐานส่ วนบุ คคล ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ เงินเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน
ประเภทสายการปฏิบัตงิ าน ที่มีความแตกต่างกันสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาในครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เนื่องจากเป็นวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและ
ข้อสรุปเชิงปริมาณ โดยเน้นการข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และข้อสรุปต่างๆ มี
การใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บข้อมูล จัดกระทาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน และใช้วิธีการ
ทางสถิตชิ ว่ ยวิเคราะห์และประมวลข้อสรุปเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน(Error) น้อยที่สุด ซึ่งประกอบด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศกึ ษา ได้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ปฏิบัติงานจริง จานวน 1,430 คน จากหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย จานวน 43 หน่วยงาน ผู้วิจัยมีขนั้ ตอนการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. สารวจประชากรที่ต้องการศึกษาทั้งหมด ข้อมูลอัตรากาลังกองการเจ้าหน้าที่ประจาเดือนมีนาคม2560
เป็นกรอบในการสุ่ม (Sample Frame)
2. หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ของทาโร่ ยามาเน่ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 313 คน ต่อ
ประชากร 1,430 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
3. การคานวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ซึ่งได้มาโดยการแบ่งชั้นภูมิ(Stratified random sampling)
จาแนกตามคณะเป็นชั้นภูมิ (Stratum) จากนั้นจึงคานวณหาขนาดที่พอดีของกลุม่ ตัวอย่างแต่ละชัน้ ภูมิ แบบเป็นสัดส่วน
โดยตรง (Proportional Allocation) จากประชากรของแต่ละชั้นภูมิ ได้ จานวนประชากรสายวิชาการ จานวน 153
คน ประชากรสายสนับสนุน จานวน 160 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อใช้สอบถามคุณภาพชีวิตการทางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale)5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ได้แก่ สูงที่สุด สูง ปานกลาง ต่า และ ต่าที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นคาถามแบบปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพ
ชีวติ การทางาน เพื่อนามาสร้างและพัฒนาเป็นแบบสอบถามสาหรับใช้ในการศึกษาครัง้ นี้
2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกาหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะสร้างรวมทั้งกาหนดสัดส่วนจานวน
ข้อคาถามในแต่ละด้าน ซึ่งของเขตการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ได้แก่
2.1 ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ปฏิบัตงิ านจริง
2.2 คุณภาพชีวิตการทางานจากปัจจัย 8 ด้านได้แก่
1) ด้านผลตอนแทนที่เพียงพอและยุตธิ รรม
2) ด้านความปลอดภัยในการทางาน
3) ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัตงิ าน
4) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
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5) ด้านสังคมสัมพันธ์
6) ด้านลักษณะการบริหารงาน
7) ด้านภาวะอิสระจากงาน
8) ด้านความภูมใิ จในองค์กร
3. สร้างแบบสอบถามที่กาหนดในข้อ 2 แล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ ขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ความคลอบคลุมเนื้อหาและการใช้ภาษา
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
5. นาแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญตามข้อ 4 มาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
คาถาม ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคาถามฉบับนี้ทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยมีรายละเอียดของค่า
ดัชนีความสอดคล้องดังนี้
+1
เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
0
เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
1
เมื่อ แน่ใ จว่า ข้ อ ค าถามนั้น วั ด ได้ ไ ม่ต รงตามนิย ามศั พ ท์ เฉพาะและเลือ กข้ อ ที่ มีค่ า IOC
มากกว่าหรือเทียบเท่า 0.5 ส่วนที่มีคา่ น้อยกว่า 0.5 นามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
6. ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามฉบับร่างที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Pre-test) พนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา จานวน 30 คน และนาค่ามาหาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีห าค่ า สัมประสิ ทธิ์แ อลฟา (∞Coefficient)ของครอนบัค (Cronbach)
7. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามครัง้ สุดท้าย ตามผลจากการวิเคราะห์คา่ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (∞- Coefficient) กาหนดให้ค่าความน่าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟ่าจานวนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.7 ก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มีขนั้ ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ทาการวิเคราะห์
โดยใช้วธิ ีวิเคราะห์ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) และการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานมหาวิยาลัยพะเยา เป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย
(X) และการหาค่าเฉลี่ยและการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)ได้กาหนดเกณฑ์ความหมาย ของคะแนนโดยอาศัย
แนวคิด BEST (1978:246) ซึ่งได้แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
4.50 - 5.00
หมายถึง
ระดับคุณภาพชีวติ การทางานสูงสุด
3.50 - 4.49
หมายถึง
ระดับคุณภาพชีวติ การทางานสูง
2.50 - 3.49
หมายถึง
ระดับคุณภาพชีวติ การทางานปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายถึง
ระดับคุณภาพชีวติ การทางานต่า
1.00 - 1.49
หมายถึง ระดับคุณภาพชีวิตการทางานต่าที่สุด
3. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามข้อเสนอแนะ นามาเรียบเรียงนาเสนอในรูปแบบการบรรยาย
4. ทดสอบสมมติฐาน โดยปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล โดยใช้ค่าทดสอบ (t – test) ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรกลุ่ม
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ผลการศึกษา
ผลผลการศึกษาคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถอธิบายโดยแสดง
รายละเอียดตามราด้านทั้ง 8 ด้านแนวความคิดคุณภาพชีวิตการทางาน (Huse and Cumming, 1985)ได้ดงั ต่อไปนี้
ตาราง แสดงระดับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยภาพรวม
ระดับคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตการทางาน
̅
SD
ระดับความคิดเห็น
1. ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิ รรม
3.03
0.102
ปานกลาง
2. ด้านความปลอดภัยในการทางาน
3.31
0.095
ปานกลาง
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
3.39
0.161
ปานกลาง
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางาน
3.25
0.134
ปานกลาง
5. ด้านสังคมสัมพันธ์
3.20
0.072
ปานกลาง
6. ด้านลักษณะการบริหารงาน
3.10
0.067
ปานกลาง
7. ด้านภาวะอิสระจากงาน
3.39
0.060
ปานกลาง
8. ด้านความภูมใิ จในองค์กร
3.82
0.152
สูง
3.31
0.242
ปานกลาง
รวม
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปาน
กลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.31 (S.D. = 0.242)โดยพิจารณารายด้าน ทัง้ 8 ด้าน ดังนี้ ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 (S.D.=0.102) ด้านความปลอดภัยในการทางาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 (S.D.=0.095) ด้านการพัฒนาศักยภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39
(S.D.=0.161) ด้ า นความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงในการท างาน อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.25
(S.D.=0.134) ด้ า นสั ง คมสั ม พั น ธ์ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.20(S.D.=0.072) ด้ า นลั ก ษณะการ
บริหารงาน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10(S.D.=0.067) ด้านภาวะอิสระจากงาน อยู่ในระดับปานกลาง
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.39(S.D.=0.060) และด้ า นความภู มิ ใ จในองค์ ก ร อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ
3.82(S.D.=0.152)
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้พบว่า
เพศ ที่ต่างกันคุณภาพชีวิตการทางาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(t=0.296, sig=0.387) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 8 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความคิด
เห็นแตกต่างกันในด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (t= -2.875, sig = 0.002) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
อายุ ที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตการงทางาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (f=0.723, sig=0.546) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 8 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านภาวะอิสระจากงาน (f=4.163, sig=0.007) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 ส่วน
ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
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สถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตการทางาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (f=0.822, sig=0.492) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 8 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ
แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านภาวะอิสระจากงาน (f=5.456, sig=0.001) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
เงินเดือน ที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตการทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (f=0.447, sig=0.721) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านผลตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธ รรม (f=9.064, sig=0.000) และด้านความก้าวหน้าและความมั่น คงในการทางาน (f=3.360,
sig=0.019) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตทางาน โดยรวมแตกต่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(f=1.441, sig=0.025) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 8 ด้าน จะมีความเห็นแตกต่างกันในด้านต่างๆ ด้งนี้ ด้าน
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (f=6.966, sig=0.001) ด้านความปลอดภัยในการทางาน (f=4.470, sig=0.012)
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางาน (f=3.136, sig=0.045) และด้านภาวะอิสระจากงาน (f=8.347,
sig=0.000) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันคุณภาพชีวิตการทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกันทางานโดยรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (f=0.608, sig=0.554) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 8 ด้าน จะมี
ความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (f=7.800, sig=0.000) และด้านการ
พัฒนาศักยภาพ (f=6.796, sig=0.001) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ประเภทสายการปฏิบัตงิ าน ที่ต่างกัน คุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (t=1.587, sig=0.067) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้าน
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (t=4.216, sig=0.000) ด้านการพัฒนาศักยภาพ (t=6.107, sig=0.000) และด้าน
ภาวะอิสระจากงาน (t=5.066, sig=0.000) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่
แตกต่างกัน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จากการศึกษาพบว่า
คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย พะเยา ในการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทางานของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมคุณภาพชีวติ การทางานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 8 ด้าน
ตามแนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวติ การทางานของ Huse and Cumming,1985 อธิบายได้วา่
1. ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เป็นไปได้วา่ พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้รับค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีค่าครองชีพในการดาเนินชีวิตค่อนข้างสูง ภาระค่าใช้จ่าย
ในครอบครัวมีมาก ซึ่งตรงกับแนวคิดทฤษฎีของHuse andCommings(1985:198-200) ได้กล่าวว่า การได้รับรายได้
และผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานของผู้รับมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากอื่นๆ
ซึ่งส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงานที่ทาเหมาะสมกับค่าตอบแทนที่ได้รับ
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2. ด้านความปลอดภัยในการทางาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยจัดเตรียมอุปกรณ์
สาหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีการจัดตกแต่งสถานที่ให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม
ปราศจากมลพิษ มหาวิทยาลั ยมีการวางแผนเกี่ย วกับการป้อ งกั นภั ยพิบัติต่างๆ เพื่อป้ องกัน ความปลอดภัย ของ
พนักงาน สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ไม่มีเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน และพนักงานมีความรู้สึกปลอดภัย ขณะ
ปฏิบัตงิ านซึ่งตรงตามแนวคิดทฤษฎีของ Huse andCommings(1985:198-200)ได้กล่าวว่าการที่พนักงานได้ปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสถานที่ทางานไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
บรรยากาศในการดาเนินงาน
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้
พนักงานทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยให้ทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้พนักงานไปฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในการ
ทางาน และมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันคิดวางแผนในการกาหนดยุทธศาสตร์ของแต่
ละหน่ ว ยงาน เพื่ อ ก าหนดแผนในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั น ซึ่ ง ตรงกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ข อง Huse and
Commings(1985:198-200)ได้กล่าวว่าการที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ทา โดย
พิจารณาลักษณะของงานที่ปฏิบัตไิ ด้แก่งานที่ใช้ทักษะและความสามารถหลากหลายงานที่ผู้ปฎิบัติมีความเป็นตัวของ
ตัวเองในการทางาน งานที่ได้รับการยอมรับว่ามี ความสาคัญ ซึ่งส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
มากขึ้น
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มหาวิทยาลัย
นาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น , การเลื่อนตาแหน่งใน
ปัจจุบัน มีความยุติธรรม พิจารณาจากความรู้ความสามารถในการทางานของบุคลากรเป็นหลัก มหาวิทยาลัยเปิด
โอกาสให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว และพนักงานได้รับ
ขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัตงิ านตรงกับแนวทฤษฏี ของ Huse and Commings(1985:198-200) ได้กล่าวว่า การ
ที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพแต่ละตาแหน่งมีความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการ
ทางาน การทุ่มเทให้กับงาน
5. ด้านสังคมสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งในเรื่อง การแบ่งงานกันทาภายใน
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ
ทางานอย่างเต็มที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ได้รับความช่วยเหลือหรือความ
ร่วมมือจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน และผู้ร่วมงานในมหาวิทยาลัยมีความสามัคคีไม่มีความขัดแย้งที่
ก่อให้เกิดปัญหาในการทางานสอดคล้องกับทฤษฎีของ Huse and Commings(1985:198-200) การที่ผู้ปฏิบัตงิ านเป็นที่
ยอมรับของผู้ร่วมงาน ที่ทางานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อกัน ปราศจากการแบ่ง แยก
เป็นหมู่เหล่าผู้ปฏิบัตงิ านได้รับการยอมรับและมีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
6. ด้านลักษะการบริหารงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในเรื่องผู้บังคับบัญชารับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาแสดงความห่ ว งใยและใส่ ใ จในสวั ส ดิ ภ าพของพนั ก งาน
ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคและยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน เห็นคุณค่าการทุ่มเททางานของ
พนักงาน และบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางานเอื้อต่อการทางานของพนักงานการสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Huse and Commings(1985:198-200) มีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่าง
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เหมาะสมผู้ปฏิบัติงานงานได้รับการเคารพในสิทธิ์และความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชา บรรยากาศขององค์การมีความเสมอภาคและความยุติธรรม
7. ด้านภาวะอิสระจากงานด้านภาวะอิสระจากงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พนักงานพอใจกับ
การกาหนดเวลาในการปฏิบัตงิ านของหน่วยงาน พนักงานสามารถจัดเวลาการทางาน และภาระหน้าที่ในครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม พนักงานมีเวลาสาหรับการพักผ่อน และทากิจกรรมร่วมกันหลังจากเวลาเลิกงาน ทากิจกรรมสันทนา
การต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งตรงตามแนวคิดทฤษฎีของ Huse andCommings(1985:198-200)ได้กล่าวว่า ภาวะ
ของบุคคลมีความสมดุลของช่วงเวลาการทางานกับช่วงเวลาการดาเนินชีวิตโดยส่วนรวมมีความสมดุลของการทางาน
กับการใช้เวลาว่างและเวลาที่ให้กับครอบครัว มีช่วงเวลาที่คลายเครียดจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งส่งผลต่อ การ
ดาเนินชีวิตประจาวันของพนักงาน สามารถอยูไ่ ด้ตามปรกติ มีเวลาให้กับครอบครัว
8. ด้านความภูมิใจในองค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับสูงพนักงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นว่ามหาวิทยาลัย
พะเยาเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีบัณฑิต บุคลากร งานวิจัย และผลงานต่างๆ ได้รับการยอมรับว่ามีค วามสาคัญต่อ
การพัฒนาสังคมและประเทศ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพผ่านการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกมารับใช้
สังคมและประเทศชาติอย่างมากมาย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
มุง่ เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่ม
ทุกวัยมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตสานึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี
ตระหนักและรู้คุณค่า ของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ อ่อนนุช (2546) ได้ทาการศึกษาวิจัย
เรื่อง คุณภาพชีวติ การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัตกิ าร : กรณีศกึ ษาโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการมีคุณภาพชีวิตการทางานทุกด้านและโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดย
สามารถเรียงลาดับคุณภาพชีวิตการทางานแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความภูมิใจในองค์การ ด้านความ
ปลอดภัย ในการทางาน ด้ านความมั่น คงในงาน ด้า นสั งคมสั มพั นธ์ ด้ านความก้า วหน้า ในงาน ด้า นลั กษณะการ
บริหารงาน ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และด้านภาวะอิสระ
จากงาน และตรงตามทฤษฎีของ Huse and Commings (1985:198-200)ได้กล่าวว่า ความรูส้ ึกของพนักงานที่มีความ
ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีช่ือเสียงและไดรับรู้ว่าองค์กรอานวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งส่งผลต่อ
ความรู้สกึ ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสว่ นร่วม ความรับผิดชอบ และการทาประโยชน์ให้แก่สังคม
อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ เงินเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และประเภทสายปฏิบัติงานที่แตกต่างกันสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
รายด้านทั้ง 8 ด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และสาย
การปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมปัจจัย ส่วน
บุคคลได้แก่อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทสายปฏิบัตงิ าน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันในด้านภาวะอิสระจากงาน ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกันในด้านความปลอดภัยในการทางาน และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางาน ปัจจัยส่วน
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บุคคลด้าน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประเภทสายการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่าง
กันในด้านการพัฒนาศักยภาพ
สมมติ ฐ านปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันคุณภาพชีวิตทางานแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านคุณภาพชีวิตการทางานประเด็นที่น่าสนใจ คือ
ประเภทสายงานที่ แ ตกต่า งกั นและระยะเวลาในการปฏิบัติง านในมหาวิทยาลั ย มีคุ ณ ภาพชีวิตการทางานด้ า น
ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ได้อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย
นเรศวร และได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการอย่างเต็มรูปแบบ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดประเภทสายการปฏิบัติงาน และอัตรา
ฐานเงินเดือนของพนักงานตามประเภทสายปฏิบัตงิ านที่แตกต่างกัน ประเภทสายการปฏิบัตงิ านสายวิชาการจะมีอัตรา
เงินเดือน ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งแตกต่างจากประเภทสายงานสนับสนุน จะ
มีฐานอัตราเงินเดือนในระดับปริญญาตรีเท่านั้น ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่แตกต่า งกั น นั้นเนื่องมาจาก พนัก งานที่ปฏิบัติง านก่ อน ที่ม หาวิทยาลัยจะได้รับการยกฐานะเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐจะได้รับการบรรจุในส่วนงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งจะมีแท่งอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าพนักงาน
ที่บรรจุหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้แยกตัวออกมาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแล้วจะได้รับอัตราเงินเดือนจาก
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีแท่งอัตราเงินเดือนที่น้อยกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สดศรี ทับสุทธิ์
(2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์
รังสิต ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความ
สมดุลระหว่างงานกับ ชีวิตส่วนตัว ด้านความก้าวหน้าในงาน ส่วนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัย
บุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทางาน พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต ประเภทบุคลากร/ระดับตาแหน่ง มี
ผลต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตในการทางาน
ข้อเสนอแนะ
ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิ รรมพนักสายสนับสนุนเสนอเห็นควรนาคุณวุฒิมาปรับฐานอัตรเงินเดือน
ได้เมื่อสาเร็จการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และควรมีเกณฑ์การพิจารณาขั้น
เงินเดือนของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
1. ด้านความปลอดภัยในการทางาน ควรเพิ่มจุดไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแสงส่องสว่างในเวลากลางคืนให้มากกว่า
อาคารสถานที่ ควรมีการจัดตกแต่งให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ บริเวณทางเท้าควรจัดทา
หลังคาตามแนวทางเท้าเพื่อป้องกันแสงแดดและฝนให้กับพนักงานและนิสติ
2. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางานมหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดตาแหน่ง ประเภทสาย
งานสนับสนุน ให้ชัดเจนเพื่อความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานในอนาคต เช่น ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ และมหาวิทยาลัยควรมีการตัวชี้วัดการทางาน ก่อนการประเมินขั้นเงินเดือน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการนามา
ประเมินขั้นเงินเดือน เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยควรมีทุนการศึกษา อบรม และสนับสนุนให้ไปศึกษาทัง้ ใน
ประเทศและนอกประเทศ สาหรับพนักงานสายสนับสนุนเพื่อนาความรูท้ ี่ได้รับมามาพัฒนางาน
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4. ด้านสังคมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีโครงการให้พนักงานสนับสนุนและสายวิชาการทากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อ
ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสายงาน และเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน
5. ด้านลักษณะการบริหารงาน ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสาคัญพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
แบ่งแยกประเภทสายงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทางานพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ว่ามีรูปแบบแตกต่างกัน
หรือไม่ และมีลักษณะเดียวกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างระบบการจัดการและการวางแผนที่
เหมาะสมแก่องค์กรต่อไป
2. ควรทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางในการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ท่ี 2
ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
The process to solve the problem of unwanted flora eliminate in the farmer
field at Ban Pin Moo 2, Ban Pin Sub-district, Dok Khamtai District, Phayao
Province
อินทิรา ยารังษี1* และ วีระ เลิศสมพร2
Inthira Yarungsri1* and Veera Lertsomporn2
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปิน
อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา การกาจัดวัชพืชในนา
ข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยาและเพื่อเสนอแนวทางการการแก้ไข
ปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปินอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา การวิ จัย
ครัง้ นี้มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญประกอบด้วย สัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุม่ ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญประกอบด้วย กลุ่มที่ 1.
เกษตรกรบ้านปินจานวน 5 คน กลุ่มที่ 2. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปินอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยาจานวน 1
คน กลุ่มที่ 3.องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปิน จานวน 3 คน และกลุ่มสานักงานเกษตรกรอาเภอดอกคาใต้ จานวน 1
คน ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการการแก้ปัญหาการกาจัดวัชพืชอย่างแท้จริง และใช้
วิธีการในการกาจัดวัชพืชด้วยวิธีการตามสภาพความเข้าใจของเกษตรกรเอง แล้วในส่วนของการหนุนเสริมจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องนัน้ ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชอย่างจริงจังและอย่างเต็มที่ จึงทาให้
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและถูกวิธีการ ส่วนความพร้อมและความร่วมมือของเกษตร เกษตรกรพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือ หากมีผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องจะเข้ามาช่วยเหลือ หรือแม้แต่ เข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการ
แก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชอย่างจริงจังและเป็นระบบที่ดี สภาพปัญหา ที่ส่งผลต่อการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของ
เกษตรกรบ้านปินหมูท่ ี่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
คาสาคัญ: วัชพืช การกาจัดวัชพืชในนาข้าว มหาวิทยาลัยพะเยา

Abstract
The study of the problem-solving process to get rid of the weeds in the rice fields of agriculturists in
Ban Pin, Village No.2, Dok Khamtai district, Phayao province was the qualitative research. The objectives of this
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study were to explore the problems for getting rid of the weeds in the rice fields of the agriculturists in Ban Pin,
Village No.2, Dok Khamtai district, Phayao province to suggest the solving process. The key informants consisted
of 5 agriculturists from Ban Pin village, 1 village chief from Ban Pin, Village No.2, Dok Khamtai district, Phayao
province, 2 officials from Ban Pin Subdistrict Administrative Organization and 1 official from Agricultural Extension
Office, Dok Khamtai district. The instruments used were the in-depth interview and the group interview. The
results showed that the agriculturists lack of knowledge truly for the problem-solving process and use their own
knowledge to get rid of the weeds. They do not get the assistance seriously and fully for problem-solving
process to get rid of the weeds from the related sectors therefore they lack of the correct knowledge. In the part
of the cooperation of the agriculturists, they are ready to accept for the assistance and knowledge from the
related sectors in the problem-solving process to get rid of weeds, seriously and systematically. The problems
affecting to get rid of weeds in the rice fields of the agriculturists in Ban Pin, Village No.2, Dok Khamtai district,
Phayao.
Keywords: Weeds, Getting rid of the weeds in the rice fields

บทนา
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเป็นเวลานาน นอกจากจะเป็นอาหารหลักที่คนไทยบริโภคทุกวันแล้ว ข้าวยัง
ทารายได้เข้าประเทศเป็นจานวนมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี การส่งข้าวไปจาหน่ายต่างประเทศในปริมาณมากๆนั้น
เป็นการส่งเสริมหรือกระตุน้ ให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศสูงขึน้
ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศ เน้นหลักพอเพียงมีเอง ไม่ทาอะไรใหญ่โต
เกินกาลังการผลิต ไม่ตอ้ งกูห้ นี้ยืมสินมาผลิต ใช้ทางสายกลางความพอประมาณ ทาเท่าเดิมแต่ผลผลิตการทานาต่อไร่
เพิ่มขึ้น โดยให้ความสาคัญกับสิ่งที่เกษตรกรชาวนาละเลยไม่ตระหนักถึงปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผลผลิตนาข้าวเสียหาย
นัน้ คือ วัชพืช เพราะเกษตรกรชาวนาจะตระหนักถึงผลเสียในนาข้าวที่เกิดจากแมลงศัตรูพชื และโรคพืชเท่านัน้
วัชพืชเป็นตัวการสาคัญในการแก่งแย่งปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชหลักพืชประธานทาให้พืชแคระแกร็นให้
ผลผลิตต่า และวัชพืชยังเป็นแหล่งอาศัยของศัตรูพชื อื่นๆ เช่น โรคแมลงและหนู ถ้าปล่อยให้วัชพืชขึ้นหนาแน่น การเข้า
ไปปฏิบัตดิ ูแลรักษาต้นพืช เช่น การใส่ปุ๋ย การพ่นสารกาจัดโรคและแมลง ตลอดจนการเก็บผลผลิตกระทาลาบาก ทา
ให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการปลูกพืช ลดมูลค่าราคาที่ดนิ นอกจากนี้วัชพืชยังกีดขวางการสัญจรทางน้าและเป็นอุปสรรคต่อ
ระบบชลประทานโดยการอุดตันทางไหลของน้า เป็นต้น (กรมวิชาการเกษตร 2546 : 30) วัชพืชเป็นศัตรูที่สาคัญในนา
ข้าว ไม่เพียงแต่ทาให้ผลผลิตข้าวลดลง ยังทาให้ขา้ วมีคุณภาพต่าอีกด้วย โดยเฉลี่ยแล้ว พบว่า วัชพืชสามารถทาความ
เสียหายให้แก่ผลผลิตข้าวได้ระหว่างร้อยละ 25 -75 โดยที่วัชพืชจะแข่งขันและแย่งปัจจัยเพื่อการเจริญเติบโตกับต้น
ข้าว นอกจากนั้นยังสามารถปล่อยสารพิษออกมารบกวนการเจริญเติบโตของข้าว เรียกว่า อาลีโลพาที หมายถึง การ
ที่วัชพืชมีการปลดปล่อยสารบางอย่างออกมาแล้วมีผลกระทบต่อการงอก การเจริญเติบโตตลอดจนการให้ผลผลิต
ของพืชทั่วไป (สมพงษ์ แก้วจันทึก 2545 : 17 ) เช่น วัชพืช Agropyronrepens สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของข้าว
สาลีในระยะด้นอ่อน ยับยัง้ การเจริญเติบโตต้นอ่อนของข้าวฟาง (พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ 2540 : 209) ในทางปฏิบัติ
เกษตรกรบางส่วนได้ดาเนินการกาจัดวัชพืชอยูแ่ ล้ว ทัง้ ที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบ ซึ่งเป็นไปได้ว่าการกาจัดวัชพืชนั้น
อาจส่งผลต่อข้าวที่ปลูกในนาและทรัพยากรธรรมชาติ
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จั ง หวั ด พะเยาถื อ ได้ ว่ า เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ก ารปลู ก ข้ า วมากกว่ า พื ช ชนิ ด อื่ น โดยมี ก ารปลู ก ข้ า วทั้ ง จั ง หวั ด
1,459,074 ไร่ กระจายตัวอยู่ในทุกอาเภอ อาเภอดอกคาใต้ มีพ้ืนที่ปลูกข้าวจานวน 347,264 ไร่ (สานักงานเกษตร
จังหวัดพะเยา พ.ศ.2557/58) บ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวั ดพะเยา เป็นหมู่บ้านที่มีการทา
นาเป็นอาชีพหลักมีพ้ืนที่ทานา 8,034.75 ไร่ เกษตรกรผู้ทานาจานวน 883 ราย (องค์การบริหารส่วนตาบล ตาบล
บ้านปิน พ.ศ. 2558) สภาพการทานาในหมู่บ้านใช้นาฝนโดยธรรมชาติ
้
และน้าจากอ่างเก็บน้าร่องสัก ปัจจุบันมีการทา
นาตลอดปีโดยเฉลี่ย 2 ครั้ง จากการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับเกษตรกรที่มีอาชีพทานาข้าวที่บ้านปินพบว่า
เกษตรกรได้รับผลกระทบจากปัญหาวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรหลายแปลง ทาให้เกษตรกรต้องเสียเวลาในการ
กาจัดและมีตน้ ทุนในการทานาข้าวเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องจากการต้องใช้สารเคมีในการกาจัดวัชพืช โดยที่ผ่านมาการกาจัด
วัชพืชที่เกษตรกรได้ทากันมาไม่ว่าจะด้วยวิธีถอนต้นวัชพืชด้วยมือหรือการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชก็ตาม แต่การกาจัด
วัชพืชของเกษตรจากหลายๆปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงทาให้เกิดปัญหาต่อเนื่องมาโดยตลอด
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบล
บ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรบ้านปิน และหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประสบปัญหา
เดียวกันกับเกษตรกรบ้านปิน สามารถนาไปเป็นแนวปฏิบัตไิ ปปฏิบัตใิ นการกาจัดวัชพืชในนาข้าว

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอดอก
คาใต้ จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปิน
อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบล
บ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา” ผู้วิจัยได้ศึกษา จากงานวิจัยอาพล ทัพทวี แนวทางการกาจัดวัชพืชในนาข้าว
ของเกษตรกรบ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7 ตาบลเกาะตาล อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร, (2551) นามา
ประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ความรู้ความเข้าใจของ แนว แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
เกษตรกร
กาจัดวัชพืชในนาข้าวของ
เกษตรกรบ้านปิน หมูท่ ี่ 2
ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา
การหนุนเสริมจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหา
ความพร้อมและความร่วมมือ
ของเกษตรกร
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วิธีวิทยาการวิจัย
การกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
การศึกษาครัง้ นี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยมีส่วนสาคัญคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดร่วมกับข้อมูลเชิงเอกสาร จากนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าดาเนินการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative
Synthesis) โดยนาผลงานวิจัยอื่นมาปรับใช้และหาข้อสรุปร่วมกัน ผู้ศึกษาค้นคว้าได้กาหนดกลุ่มผู้ที่ให้ข้ อมูลสาคัญ
โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสาคัญในการตอบโจทย์การศึกษาค้นคว้า มีจานวน 10
คน ภายในหมูบ่ ้านหมู่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกร บ้านปิน หมูท่ ี่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้จังหวัดพะเยา จานวน 5 คน
1.) นายสุภาพ
วิชา
2.) นายพิศ
บัวนาค
3.) นายสมบูรณ์
ขันต๊ะษา
4.) นางสมัย
เผ่าต๊ะใจ
5.) นายทิพยา
การเร็ว
2. กลุ่มผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้จังหวัดพะเยา จานวน 1 คน
1.) นายเสวี่ยง เผ่ากันทะผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้จังหวัดพะเยา
3. กลุ่มองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปิน จาวน 3 คน
1.) นายบุญมี ขัดกันทะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปิน
2.) นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
3.) นายทิน เผ่าฟู สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปิน
4. กลุ่มสานักงานเกษตรอาเภอดอกคาใต้ จานวน 1 คน
1.) นายนิเวศน์ ราชยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ศึกษาค้นคว้า ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ กลุ่มองค์การบริหารส่วนตาบล และกลุ่มสานักงานเกษตรอาเภอดอกคาใต้
2. แบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Groups Interviews) เพื่อให้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) และ
แบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Groups Interviews) ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3
ท่าน โดยใช้คุณวุฒดิ ้านการศึกษา ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังนี้คอื
1. ข้อมูลที่ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
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1.1 จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-Structured Interview) จากกลุ่มองค์การ
บริหารส่วนตาบล และกลุ่มสานักงานเกษตรอาเภอดอกคาใต้เป็นการสัมภาษณ์ หรือสนทนาตัวต่อตัวแบบเผชิญหน้า
1.2. จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Groups Interviews) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญคือ กลุ่มผู้ได้รับ
ผลจากการดาเนินนโยบาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
2. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร การทบทวนแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว ได้กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
2.1 การจาแนกและจัดระบบข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ทบทวนแนวคิด และงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ศึกษาค้นคว้า ใช้แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ตัว
ต่อตัวแบบเผชิญหน้า ผู้สัมภาษณ์จะเริ่มต้นจากการแนะนาตัวเอง วัตถุประสงค์ของการมาสัมภาษณ์ และสร้างความ
เป็นกันเองกับผู้ถูกสัมภาษณ์มากที่สุด ผู้สัมภาษณ์จะจดบันทึกคาตอบทั้งหมดลงในแบบสัมภาษณ์ จากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์แบบคาถามปลายเปิด โดยนาเข้าสู่ประเด็นการศึกษา และปล่อยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการตอบให้มาก
ที่สุด
2.3 การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Groups Interviews) เป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพสัมภาษณ์พร้อมกัน
ในเวลาเดียวกันเป็นกลุ่มทุกคนตอบคาถามเดียวกันเพื่อต้องการเปิดโอกาสผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญได้แสดงความคิดเห็น
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
โดยนาข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมมิ าทาการวิเคราะห์ภายใต้วธิ ีการที่สาคัญ ดังนี้
1. การจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาจาแนกและจัด
หมวดหมู่ให้เป็นระบบ เช่น ข้อมูลหมวดงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อมูลหมวดการสัมภาษณ์ เป็นต้น
2. การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เพื่อ
หาบทสรุป
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เป็นการนาข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ถงึ เนื้อหาสาระใน
ประเด็นหรือเรื่องนัน้ ๆ
การสังเคราะห์งานศึกษาค้นคว้านี้เป็นการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) โดยนา
ผลงานวิจัยอื่นมาบูรณาการหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยเดิม มีขอบเขตครอบคลุมใน
เรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 1) การสังเคราะห์แนวคิด และ 2) การสังเคราะห์ขอ้ ค้นพบจากผลงานศึกษาค้นคว้า การสังเคราะห์
งานศึกษาค้นคว้ามีลักษณะสาคัญอย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่ประการแรก การนาแนวคิดที่หลากหลายในหัวข้อเรื่อง
เดียวกัน มาทาการสรุปให้เห็นเป็นแนวคิด ตัวแบบใหม่ขึ้นมา ประการที่สอง การสังเคราะห์งานศึกษาค้นคว้าเป็น การ
สังเคราะห์มาจากผลงานวิจัยอื่นในหัวข้อเรื่องเดียวกัน ประการที่สาม การสังเคราะห์งานศึกษาค้นคว้ามีจุดประสงค์
เพื่อหาข้อสรุปร่วมจากผลงานวิจัยอื่น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการตกผลึกความคิดที่ได้จากผลงานวิจัยหลายชิ้น
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ร่ ว มในหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ประการที่ สี่ เป็ น การมุ่ ง หาข้ อ สรุ ป หรื อ ข้ อ เสนอแนะทั่ ว ไป
(Generalization) ในหัวข้อที่ศึกษาค้นคว้า โดยใช้เหตุผลเชิงอุปมาน (Induction Reasoning) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาที่นาข้อ
ค้นพบที่ได้มาเป็นข้อสรุปทั่วไป ประการที่ห้า เป็นการค้นหาความเป็นจริงของปรากฏการณ์ ร่วม โดยใช้ระเบียบวิธี
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการสังเกตปรากฏการณ์หรือข้อค้นพบจากงานวิจัยชิน้ ต่าง ๆ มีการนามาใช้เหตุผล
เชิงอุปมาน รวมถึงอาจมีการนาข้อสรุปร่วมหรือข้อสรุปทั่วไปหรือต้นแบบใหม่ไปทดลอง
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ผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในงานศึกษาค้นคว้า “แนวทางการแก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของ
เกษตรกรบ้านปิน หมูท่ ี่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา” แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบล
บ้านปิน อาเภอกอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาแนวทางการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมูท่ ี่ 2 ตาบลบ้านปิน
อาเภอกอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปิน
อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
จากการสัมภาษณ์ของผู้ใ ห้ข้อมูลสาคัญทั้งหมดมีจานวนทั้งสิ้น 10 คน ทาให้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ทราบถึง
สภาพปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
หลักๆแล้วที่ผู้ศึกษา พบว่า ปัญหาในการกาจัดวัชพืชโดยวิธีป้องกัน คือ ก่อนการหว่านข้าวในนามีสิ่งแปลกปลอมปน
มากับเมล็ดพันธ์ขา้ วด้วย เนื่องจากว่า เกษตรกรไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่จะใช้คัดแยกสิ่งแปลกปลอมที่ปนมากับเมล็ด
พันธุ์ข้าวก่อนการนาไปหว่านในนาข้าว จึงทาให้เกิดวัชพืชขึ้นในนาข้าว ส่งผลให้คุณภาพของข้าวลดลง และทาให้ข้าว
เจริญเติบโตไม่เต็มที่แม้แต่การปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าว เช่น การปลูกกระเทียม ถั่ว หอมแดง ก็ยังไม่สามารถลด
ปริมาณของวัชพืชในนาข้าวได้ จึงทาให้เกษตรกรเข้าใจว่า การปลูกพืชหมุนเวียนไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดของวัชพืช
แต่เป็นการเพิ่มรายได้เท่านั้นเอง ถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้ นาปอเทืองมาให้ปลูก ก็ยังไม่สามารถลด
ปริมาณของวัชพืชได้ เพราะเกษตรกรไม่นาไปปฏิบัตอิ ย่างสม่าเสมอ ในส่วนของการกาจัดวัชพืชโดยวิธีกล ไม่ว่าจะเป็น
การถอนด้วยมือ ในการกาจัดวัชพืชในนาข้าว พบว่า เป็นการเสียเวลาและไม่มแี รงงานในการถอนด้วยมือ และพื้นที่ทา
นามีจานวนมากจึงทาให้เกิดปัญหาคอ ถอนวัชพืชได้ไม่หมด และการใช้การไถเตรียมดิน ถ้าจะใช้วิธีการนี้ให้ได้ผลดี
ที่สุด ต้องไถเตรียมอินทิง้ ไว้อย่างน้อย 2 ครัง้ ก่อนการทาการหว่านข้าว แต่เนื่องจากสภาพอากาศ และปริมาณน้าฝนที่
เราไม่สามารถกาหนดได้ เกษตรกรกลัวว่าจะไม่ทันเวลาของฤดูกาลจึงทาให้ การไถเตรียมดินสามารถทาได้แค่ ครั้ง 2
ครั้ง จึงไม่พอต่อการกาจัดวัชพืชที่มีอยู่ในแปลงนาได้ ในการกาจัดวัชพืชโดยวิธีชีววิธี เกษตรเห็นว่าการใช้วิธีน้ีไม่
สามารถที่จะกระทาได้ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนี้ได้ เพราะว่าจากสภาพอากาศและปริมาณน้าจากแหล่งน้า จาก
ปริมาณน้าฝน ไม่อานวยต่อการนา ปลา หรือ สิ่งมีชีวิตมาช่วยในการกาจัดวัชพืชในนาข้าวได้ และไม่เคยนาวิธีน้ีมา
แก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชเลย ส่วนการทาให้น้าท่วมพืชเพื่อการกาจัดวัชพืชในนาข้าว ปัญหาก็คือน้ามีไม่เพียงพอ
หรือบางครั้งฝนตกมากทาให้เกิดความเสียหายทั้งวัชพืชและนาข้าวถูกน้าท่วมตายหอยเชอรี่ติดมากับน้าที่ปล่อยท่วม
วัชพืช เพราะว่าไข่หอยเชอรี่ปนอยู่กับแหล่งน้าต่างๆ และการกาจัดวัชพืชโดยวิธีการใช้สารเคมี การใช้สารเคมีในการ
กาจัดวัชพืชในนาข้าว ของเกษตรกร เป็นไปในรูปแบบที่ ไม่เข้าใจวิธีการใช้สารเคมี ไม่ทราบถึงผลของการใช้สารเคมี
ไม่รู้จักประเภทของสารเคมี จึงทาให้การใช้การเคมีในการกาจัดวัชพืชเป็นไปในทางที่ผิดๆ ไม่ได้ผลตามที่ต้องการจะใช้
บางครัง้ เกษตรกรเก็บยาเคมีไว้ใช้ข้ามฤดูทาให้ฉลากชารุดไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้ว่าสารเคมีนั้นใช้ในลักษณะใด
นอกเหนือจากวิธีทั้งหมดที่ผู้ศึกษาค้นคว้า ได้กล่าวมาข้างต้น ก็ยังมีในส่วนของการที่เกษตรกรที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในการแก้ปัญหาการกาจัดวัชพืชอย่างแท้จริง และใช้วิธีการในการกาจัดวัชพืชด้วยวิธีการตามสภาพความ
เข้าใจของเกษตรกรเอง นอกจากนัน้ ยังจะขาดการหนุนเสริมจากหน่วยงานและภาคส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความ
ช่วยเหลือ ทั้งการให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาการกาจัดวัชพืชอย่างแท้จริง ทั้งนี้ความพร้อม
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และความร่วมมือของเกษตร เกษตรกรพร้อ มที่จ ะให้ ความร่ว มมือ และพร้ อมรั บคาแนะนาที่ ถูกต้อง หากมีผู้ที่มี
หน่วยงานไหน หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาช่วยเหลือ หรือแม้แต่ เข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการ
แก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชอย่างจริงจังและเป็นระบบที่ดี
2. ผลการวิเคราะห์หาแนวทางกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอ
กอกคาใต้ จังหวัดพะเยา จากการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญทัง้ หมดมีจานวนทั้งสิ้น 10 คน ทาให้ผู้ศึกษาค้นคว้า
ได้ทราบถึงหาแนวทางกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านปิน อาเภอกอกคาใต้ จังหวัด
พะเยา ควรใช้เมล็ดข้าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คือ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของทางราชการ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอม
ปนมากับเมล็ดพันธุ์ขา้ วได้ ในส่วนของรถรับจ้างเกี่ยวข้าวควรทาความเข้าใจกับเจ้าของรถให้ดีก่อนที่จะตกลงจ้าง เรื่อง
การทาความสะอาดของรถเกี่ยวข้าวก่อนจะลงมือเกี่ยวข้าว การคัดแยกสิ่งแปลกปลอมที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก็เป็น
อีก วิธีหนึ่งที่ จะช่ว ยลดการเกิ ดวั ชพื ชในนาข้ าวของเกษตรกร การนาปอเทืองมาปลู กหลัก จากเก็บเกี่ ยวข้า วนั้น ก็
สามารถลดการเกิดของวัชพืช อีกทัง้ ยังเป็นการตัดวงจรวัชพืชในนาข้าวได้เป็นอย่างดี การนาพืชหมุนเวียนมาปลูก เช่น
หอม กระเทียม ถั่ว ข้าวโพด ในบริเวณที่ดอน ก็เป็นการช่วยลดและกาจัดวัชพืชได้ ซึ่งวัชพื ชชอบขึ้นมากตามที่ดอน
การปลูกพืชหมุนเวียนช่วยป้องกันการเกิดวัชพืชได้ดี และ การทาความสะอาดเครื่องไม้เครื่องทางการเกษตรก็เป็นสิ่ง
สาคัญ ในการลดการเกิดวัชพืชในนาข้าวได้ดี และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของวัชพืชได้ดอี กี ด้วย
นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นว่าด้วย สภาพปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกร และแนวทางกาจัด
วัชพืชในนาข้าวของเกษตรกร ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้ศึกษาค้นคว้ามีข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติม คือ จากการที่ผู้ ศึก ษาค้น คว้าได้ล งพื้นที่ ศึก ษาค้น คว้า พบว่า หน่วยงานภาครัฐ จัด กิจ กรรม/ โครงกา ร/
สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านต่างๆ ในแต่ละกิจกรรม ดาเนินไปในลักษณะแยกส่วน หากแต่ความเป็นจริงยังมีปัญหา
เชิงระบบอื่นๆ เกี่ยวกับการให้ความรู้ที่ถูกต้องและจริงจังควรให้มกี ารอบรมและลงพื้นที่กับเกษตรกรอย่างจริงจังอย่าง
เป็นระบบ เพื่อเป็นการปฏิบัตไิ ปพร้อมๆกันและหาวิธีการแก้ไขไปพร้อมๆ กันเนื่องจากชุมชนเป็นผู้ใกล้ชิดเกษตรกรมาก
ที่สุด สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาค้นคว้านาเสนอสรุปผลเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1.สรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกร บ้านปิน หมู่ที่ 2
ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้จังหวัดพะเยา
1.1 ปัญหาด้านวิธีป้องกัน
ปัญหาในการคัดแยกสิ่งแปลกปลอมปนมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว จาเป็นต้องใช้เมล็ดพั นธุ์ข้าวปริมาณ
มาก ไม่มเี ครื่องมือคัดแยกที่ทันสมัย จึงไม่สามารถคัดแยกสิ่งแปลกปลอมที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวได้หมด การปลูก
พืชหมุนเวียนในการป้องกันวัชพืชในนาข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยปลูกพืชหมุนเวียนเพราะดินไม่เหมาะสมปลุกข้าว
ได้ผลตอบแทนดีกว่า ไม่ถนัดในการปลูก พืชหมุนเวียน เกษตรกรบางส่วนคิดว่าการปลุกพืชหมุนเวียนไม่ได้ป้องกัน
วัชพืชในนาข้าว เกษตรกรไม่การทาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ทางการเกษตร เช่นรถไถนา รถเกี่ยวข้าว เกษตรกร
ส่ว นใหญ่ ทาความสะอาดอุ ปกรณ์ต่า งๆ ทางการเกษตรแต่ไ ม่ทราบว่า เป็ น การป้อ งกั น ไม่ใ ห้ เกิ ดวั ชพืชในนาข้ า ว
เพราะว่าไม่มคี วามรู้ว่าการทาความสะอาดอุปกรณ์ทางการเกษตรเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดวัชพืช
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1.2 ปัญหาด้านวิธีกล
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้วิธีถอนด้วยมือในการกาจัดวัชพืชในนาข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ทานาจานวน
จานวนมาก ที่จะทาการถอนด้ วยมือได้ทัน วัชพืชสามารถทาความเสียหายแย่งธาตุอาหาร น้า ปุ๋ย แสงแดด ไม่มี
แรงงานในการถอนด้วยมือ การถอนด้วยมือทาให้ขา้ วเสียหายเพราะว่า ต้องลงไปถอนวัชพืชในแปลงนาทาให้ต้องย่านา
ข้าวเสียหาย และวัชพืชมีใบแหลมคนบางครั้งบาดมือเกษตรกรทาให้มือเจ็บได้ การไถเตรียมดินในการกาจัดวัชพืชใน
นาข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ทานาจานวนมากเพราะว่าเกษตรกรเกรงว่าจะไม่ทันฤดูกาลทานา ไม่ทันฝน ต้องรีบเร่งไถ
เตรียมดินทาให้หมักเทือกวัชพืชตายไม่หมด วัชพืชถูกหมักไม่ทันเน่าตาย ดินแข็งเพราะว่าความชื้นในดินน้อยทาให้การ
ไถเตรียมดินลาบากปรับพื้นที่ทานาไม่สม่าเสมอ และมีวัชพืชมากเพราะว่าวัชพืชบางจาพวกมีรากหนาแน่นขึ้นถี่ๆ ในนา
ข้าวทาให้รถไถเตรียมดินทางานลาบากไถเตรียมดินได้ไม่ดี การใช้วิธีการให้น้าท่วมวัชพืชเพื่อกาจัดวัชพืชในนาข้าว ทา
ให้เวลาน้าท่วมวัชพืช เพื่อกาจัดวัชพืชในนาข้าวไม่ได้ผล ภัยธรรมชาติเพราะว่า บางฤดูฝ นตกมากทาให้เกิดความ
เสียหายทั้งวัชพืช ทัง้ ต้นข้าว ถูกน้าท่วมตาย การใช้วิธีการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการกาจัดวัชพืชในนาข้าว
เกษตรกรส่วนใหญ่ในปัจจุบันทานาหว่านน้าตม เพราะว่าทานาเชิงการค้าเพื่อจาหน่ายและทานาพื้นที่จานวนมากทาให้
มีพ้ืนที่สาหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรลงไปได้ในนาหว่านน้าตม และขาดแรงงาน
1.3 ปัญหาด้านวิธีชีววิธี
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิ่งมีชีวิตในการกาจัดวัชพืชในนาข้าว ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรทั้งหมดคิด
ว่ากาจัดวัชพืชไม่ทันเหตุการณ์เพราะว่า ปัจจุบันเกษตรกร ทานาเชิงการค้า ทานาพื้นที่จานวนมาก วัชพืชก็มีมากการ
ใช้สิ่งมีชีวิตจึงไม่เหมาะสมกับการทานาเชิงการค้า อีกทั้งต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืช ทาให้มี
ผลข้างเคียงกับสิ่งมีชีวิตในนาข้าวได้ เช่น การหยดยากาจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวก็ทาให้ปลาตายไปด้วย
1.4 ปัญหาด้านวิธีใช้สารเคมี
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการกาจัดวัชพืชในนาข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช
ไม่ถูกต้องตามอัตราการใช้ ผิดประเภทของวัชพืชและแพ้สารเคมีกาจัดวัชพืชเพราะว่า เกษตรกรไม่อ่านฉลากยาเคมี
ข้อแนะนาการใช้สารเคมี ข้อควรระวังการใช้ บางครั้งเกษตรกรเก็บยาเคมีใช้ข้ามฤดูทาให้ฉลากชารุดไม่สามารถอ่าน
รายละเอียดจึงทาให้เกิดปัญหาตามมา
นอกเหนือจากปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมา ยังมีในส่วนของการขาดการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการแก้ปัญหาการกาจัดวัชพืชอย่ างแท้จริงให้แก่เกษตรกร การขาดการสนับสนุนการหนุนเสริมจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชอย่างจริงจังและอย่างเต็มที่ จึงทาให้ขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและถูกวิธีการ และเกษตรกรมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ หากมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะเข้ามาช่วยเหลือ หรือแม้แต่ เข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชอย่าง
จริงจังและเป็นระบบที่ดี
2. สรุปผลการวิเคราะห์หาแนวทางการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ที่ 2 ตาบล
บ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
1. แนวทางการกาจัดวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีป้องกันมี
1.1 ใช้เมล็ดข้าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วของทางราชการ และเกษตรกร
ทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
1.2 ทาความเข้าใจกับเจ้าของรถรับจ้างเกี่ยวข้าว รถไถเตรียมดินให้ทาความสะอาดรถก่อนลงแปลง
นาของผู้วา่ จ้างเพื่อป้องกันวัชพืชที่ติดมากับรถรับจ้างเกี่ยวข้องและรถรับจ้างไถเตรียมดิน
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1.3 คัดแยกสิ่งแปลกปลอมปนมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยใช้สีฝัด และการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวให้สิ่ง
แปลกปลอมปนลอยน้าและคัดแยกออกก่อนหว่านข้าว
2. แนวทางการกาจัดวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีกลมีดังนี้
2.1 ไถเตรียมดิน 2 ครั้ง เพื่อปรับพื้นที่ให้สม่าเสมอ หมักเทือกทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้วัชพืช
เน่าตายทั้งหมดที่อยูใ่ นดิน เป็นการตัดวงจรวัชพืชตั้งแต่เริ่มงอก หรือก่อนหว่านข้าว
2.2 ปลูก ปอเทือ งและไถกลบเป็ นปุ๋ ยพืชสดเป็ นการตัดวงจรวั ชพืชในนาข้า วไม่ให้ มีม ากเพื่อลด
แรงงานการถอนวัชพืช
3. แนวทางการกาจัดวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีชีววิธีดังนี้
3.1 กรณีการใช้ปลากาจัดวัชพืชในนาข้าว จะไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชแต่ให้ใช้
สมุนไพรในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืช เช่น สมุนไพรการชา หรือลูกมะกรูดผ่าซีกหว่านในแปลงนาที่มีหอยเชอรี่
ระบาด
เป็นกาจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ทาให้ปลาที่เราเลีย้ งกาจัดวัชพืชไม่เป็นอันตราย
3.2 ใช้ปูนแดงหรือน้าส้มสายชู ผสมน้า เพื่อกาจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวซึ่งไม่ทาให้ปลาตาย
4. แนวทางการกาจัดวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีใช้สารเคมีมีดังนี้
4.1 อ่านฉลากสารเคมีข้างขวดให้เข้าใจก่อนใช้สารเคมี เพื่อให้ใช้สารเคมีถูกต้องตามอัตราการใช้
และแระเภทของวัชพืช ในการผสมน้าฉีดพนให้ใช้นาสะอาด
้
เพื่อให้สารเคมีออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพ
4.2 ทาแนวร่องเตรียมแปลงนาให้เหมาะสม เพื่อสะดวกในการเป็นแนวฉีดพ่นสารเคมีทาให้ฉีดพ่นได้
ทั่วพื้นที่ทานา และควรฉีดพ่นสารเคมีช่วงเวลา 6.00 – 10.00 น. กับช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปในขณะ
ที่ดนิ ควรมีความชื้นพอสมควรทาให้สารเคมีออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพ
4.3 เพิ่มค่าแรงให้กับคนรับจ้างฉีดพ่นสารเคมี เพื่อจูงใจให้ฉดี พ่นสารเคมีอย่างละเอียดถี่ถ้วน
อภิปรายผล
1. อภิปรายผลการวิจัยกับแนวคิด
งานศึกษาค้นคว้า “แนวทางการแก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ 2
ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา” ผู้ศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายผลกับแนวคิดในบทที่ 2 ซึ่งได้แก่
แนวคิดเกี่ยวกับวัชพืชและแนวคิดที่เกี่ยวกับการกาจัดวัชพืชในนาข้าว
ประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับวัชพืช
1. ผู้ศึกษาค้นคว้าขออภิปรายได้ว่า วัชพืชเป็นศัตรูของข้าวชนิดหนึ่งที่แก่งแย่งธาตุอาหาร น้า และ
แสงแดดจากต้นข้าว และยังเป็นพืชอาศัยศัตรูพชื ชนิดอื่นๆด้วย จากการศึกษาค้นคว้า การแก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืช
ไม่วา่ จะด้วยวิธีการกาจัดวัชพืชโดยป้องกัน การกาจัดวัชพืชโดยวิธีกล การกาจัด การเกิดของวัชพืชล้วนแต่มีสาเหตุมา
จากสาเหตุการเกิดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน ไม่ว่าจะเป็นวัชพืชที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว การไม่ถนัดการ
ปลูกพืชหมุนเวียน ล้วนแล้วเป็นการทาให้เกิดวัชพืชในนาข้าว ไม่มีเครื่องมือคัดแยกที่ทันสมัย เกษตรกรบางส่วนรีบเร่ง
หว่านข้าวด้วยเกรงว่าจะไม่มีน้าในการทานา จึงไม่พิถีพิถันในการคัดแยก สิ่งแปลกปลอมมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว ทาให้
เกิดวัชพืชในนาข้าว ซึ่งสอดคล้องกับ พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (2540 : 145) กล่าวว่าโอกาสการปะปนของเมล็ดวัชพืช
กับเมล็ดคุณภาพของเมล็ ดพันธุ์พืชที่ดีถูกต้องตามมาตรฐานจะต้องปราศจากสิ่งปะปนซึ่งอาจเป็นเมล็ดวัชพืชก็ได้
เมล็ดวัชพืชที่ปะปนไปในเมล็ดพันธุ์นถี้ ือได้ว่าทาให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ลดลง เกษตรบางส่วนไม่ถนัดในการปลูกพืช
หมุนเวียน เกษตรกรบางส่วนปลูกพืชหมุนเวียนในการกาจัดวัชพืชเพราะเจ้าหน้ าที่กรมพัฒนาที่ดินได้นาปอเทืองมาให้
ปลูกพอสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ไถกลบเป็นปุ๋ยทาให้ดินร่วนซุยไม่แน่นทึบ ซึ่งสอดคล้องกับ สมพงษ์ แก้วจันทึก
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(2545 : 17) กล่าวว่าวัชพืชเป็นศัตรูพืชที่สาคัญในนาข้าว ไม่เพียงแต่ทาให้ผลผลิตข้าวลดลงยังทาให้ข้าวมีคุณภาพต่า
อีกด้วย โดยการวิเคราะห์แล้ว วัชพืชสามารถทาความเสียหายให้แก่ผลผลิตข้าวได้ โดยที่วัชพืชจะแข่งขันและแย่ง
ปัจจัยเพื่อการเจริญเติบโตกับต้นข้าว เช่น แย่งธาตุอาหาร น้า แสงแดด
2. การกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีคุมฆ่าวัชพืชในนาข้าว ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
เกษตรกรทานาจานวนมาก จึงกาจัดวัชพืชได้ทันการณ์คือ ไม่ทันที่พืชจะทาความเสียหายกับนาข้าว และสะดวก
รวดเร็วการกาจัดวัชพืชผลการสอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์ ของ สันติ สุวรรณขันติ (2536:4) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การใช้สาร Pretilachlor ร่วมกับสาร Cinosulfuron ควบคุมวัชพืชในนาหว่านน้าตมผลการวิเคราะห์พบว่า การใช้สารเคมี
จาเป็นวิธีที่เหมาะสมเนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น มีประสิทธิภาพสูง ควบคุมวัชพืชได้นาน สามารถทางานได้
รวดเร็วทันการณ์ และประหยัดแรงงาน
3. วัชพืชส่วนใหญ่เกิดบริเวณที่ดอน ร่องแถบหว่าน ร่องใช้เดินทั้งนี้เป็นเพราะว่าที่ดอน ร่องแถบหว่าน
ร่องใช้เดิน จะสูงกว่าผืนนาตามปกติ เวลาปล่อยน้าท่วมคุมฆ่าวัชพืชในนาข้าวไม่ได้ผล และบริเวณการไถเตรียมดิน ไม่
สม่าเสมอจะไม่สามารถปล่อยน้าควบคุมวัชพืชได้ ที่ดนิ สูงๆ ต่าๆ ทาให้บริเวณที่นาวัชพืชจะมาก ถึงไม่เป็นที่ดอนวัชพืช
ก็ขึ้นได้
4. เกษตรกรส่วนใหญ่ทาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ทางการเกษตรกร แต่ไม่ทราบว่าเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดวัชพืชในนาข้าว เพราะว่าไม่มีความรู้ว่าการทาความสะอาดอุปกรณ์ทางการเกษตรเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
วัชพืชรู้แต่ว่าเป็นการยึดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับ จริยา มณีโชติ (2548:11)
กล่าวว่าหลังจากใช้อุปกรณ์ ทางการเกษตรให้ทาความสะอาดทันที เช่น ทาความสะอาดรถเกี่ยวข้าว และรถเตรียมดิน
ก่อนทุกครัง้ เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชแพร่ระบาดไปสูแ่ ปลงอื่นอุปกรณ์ต่างๆ ทางการเกษตรให้ทาความสะอาดทันที เช่น
ทาความสะอาดรถเกี่ยวข้าว และรถเตรียมดินก่อนทุกครัง้ เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชแพร่ระบาดไปสูแ่ ปลงอื่น
5. ส่วนใหญ่ทานาพื้นที่จานวนมาก ปัจจุบันทานาเชิงการค้าไม่ได้ทาไว้บริโภคเมื่อเหลือไว้ค่อยขายเหมือน
สมัยก่อ น ทาให้มีวัชพืชขึ้น จานวนมากตามพื้น ที่นาที่ทามาก การถอนด้ว ยมือจึ งไม่ทัน เหตุก ารณ์กล่ าวคือ วัชพืช
สามารถทาความเสียหายแย่งธาตุอาหาร น้า ปุ๋ย แสงแดด ทาให้ผลผลิตข้าวคุณภาพข้าวลดลง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
เกษตรกรไม่สามารถถอนด้วยมือทัน ไม่มแี รงงานในการถอนด้วยมือ การถอนด้วยมือทาให้ข้าวเสียหายต้องลงไปถอน
วัชพืชในแปลงนาทาให้ต้องย่านาข้าวทาให้เสียหาย และวัชพืชมีใบแหลมคมบางครั้งก็ทาให้ได้รับบาดเจ็บจากการถอน
วัชพืช
6. เกษตรกรส่วนใหญ่ ทานาพื้นที่จานวนมาก เกษตรกรเกรงว่าจะไม่ทันฤดูกาลทานาไม่ทันฝน ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ต้องรีบเร่งไถเตรียมดินทาให้หมักเทือกวัชพืชตายไม่หมด ซึ่ง จริยา มณีโชติ (2533 : 114) กล่าวว่า การ
เตรียมแปลงปลูก การไถ เป็นวิธีการพลิกดินส่วนล่างกับขึ้นมาอยู่สว่ นบน ในขณะเดียวกันก็กับส่วนที่อยู่บนผิวดินให้ลง
ไปอยู่ใต้ดิน ยิ่งไถมากครั้งขึ้นทาให้จานวนวัชพืชลดลง การคราดเป็นวิธีการกาจัดวัชพืชที่ใช้สาต้น และเหง้าในการ
ขยายพันธุ์ การทาเทือกเป็นวิธีการทาให้ดินที่ผ่านการไถอยู่ในสภาพที่เละ และง่ายต่อการปักดา หรือ หว่านน้าตม ทา
ให้ต้นข้าวแตกกอเจริญเติบโตเร็ว ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมในการควบคุมวัชพืช การปรับระดับให้พนื้ ที่ ที่ปลูกข้าวราบเรียบ
และสม่าเสมอ จะทาให้วัชพืชขึ้นได้น้อยชนิด และสะดวกในการกาจัดวัชพืชในภายหลัง
7. พื้นที่ทานาข้าวไม่สม่าเสมอ ทัง้ นี้เป็นเพราะว่าเกิดจากสภาพของภูมิประเทศ พื้นที่ทานาและเกิดจากการ
ไถเตรียมกินไม่ดี ทาให้เวลาปล่อยน้าท่วมวัชพืชเพื่อกาจัดวัชพืชในนาข้าวไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรเป็น ซึ่งสอดคล้อง
กับ จรรยา มณีโชติ (2548 : 8) กล่าวว่าพืน้ ที่นาต้องสม่าเสมอจะสามารถควบคุมระดานั้นให้ท่วมยอดวัชพืชให้ตายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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8. เกษตรกรทั้งหมดคิดว่าการกาจัดวัชพืชโดยวิธีชีววิธี ไม่ทันการณ์ ทั้งนี้ ทานาพื้นที่จานวนมาก วัชพืชก็มี
มากตามไปด้วย การใช้สิ่งมีชีวิตจึงไม่เหมาะสมกับการทานาเชิงการค้า อีกทั้งต้องใช้สารเคมีในการป้องกัน กาจัด
แมลงศัตรูพชื ทาให้มีผลข้างเคียงกับสิ่งมีชีวิตในนาข้าวได้ เช่น การหยดยากาจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวก็ทาให้ปลาตายไป
ด้วย ซึ่ งสอดคล้ องกับ พรชัย เหลือ งอาภาพงศ์ (2540 : 253) ที่ กล่ าวว่า สารก าจั ดวั ชพืชที่ ถูก ใช้ลงไปในพื้น ที่
การเกษตร อาจทาให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม โดยอาจมีพิษตกค้างในดิน และน้า สารกาจั ดวัชพืชบางชนิดมี
คุณสมบัตคิ งทนอยู่ในดินยาวนาน โดยมีการสลายตัวน้อย และยาก ส่วนการใช้สารเคมีที่อาจถูกชะล้างโดยน้าฝนก็อาจ
มีไหลลงสูแ่ หล่งน้า แม่นา้ คลอง บึง
9. เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชไม่ถูกต้องตามอัตราการใช้ ผิดประเภทของวัชพืชทั้งนี้ เป็น
เพราะว่า เกษตรกรไม่อ่านฉลากยาเคมี ข้อแนะนาการใช้สารเคมี ข้อควรระวังการใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ พรชัย เหลือง
อาภาพงศ์ (2540 : 257) ที่กล่าวว่า สารเคมีที่ถูกต้อง และปลอดภัยต่อพืชปลูกในแปลงก็คือ ต้องพ่นตามคาแนะนา
ซึ่งแล้วแต่ละชนิดของสารเคมี เช่น ถ้าเป็นสารกาจัด วัชพืชประเภทไม่เลือกทาลาย จะต้องพ่นไม่ให้ถูก หรือสัมผัสดับ
พืชอย่างเด็ดขาด ส่วนการกาจัดวัชพืชประเภทเลือกทาลาย จะต้องใช้ตามอัตราที่แนะนา พ่นในช่วงเวลาที่ถูกต้อง
วิธีการพ่นที่ถูกต้องการพ่นสารกาจัดที่อาจมีอันตรายพืชปลูก จะต้องพ่นให้ถูกต้องตามคาแนะนาให้ถูกต้อง
ประเด็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการกาจัดวัชพืชในนาข้าว ผู้ศึกษาอธิบายได้วา่
1. ควรใช้เมล็ดจากเหล็กที่เชื่อถือได้ เช่น ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วของทางราชการ ซึ่ง จริยา มณีโชติ
(2548:11) ได้กล่าวว่าเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ หากมีการระบาดของวัชพืช ฤดูต่อไปให้เลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทันที โดยใช้
เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่นเมล็ดพันธุ์หลักของกรมวิชาการเกษตร หรือ เมล็ดพันธุ์ขยายของกรม
ส่งเสริมการเกษตร แนวทางนีส้ อดคล้องกับปัญหาการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ที่พบว่า เมล็ดเป็ นขี้ลีบทาให้การคัดแยกทา
ให้ยากระหว่างเมล็ดข้าวปกติ กับเมล็ดข้าวเป็นขี้ลีบ และไม่ทราบว่าวัชพืชปนมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัชพืชจะมีลักษณะ
คล้ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วมาก
2. ควรทาความเข้าใจกับเจ้าของรถรับจ้างเกี่ยวข้าว เรื่องการเตรียมรถไถเตรียมดิน ให้ทาความสะอาด
ก่อนลงแปลงนาของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเพื่อป้องกันวัชพืชที่ติดมากับรถรับจ้างเกี่ยวข้าว และรถรับจ้างไถเตรียม
ดิน ซึ่ง จริยา มณีโชติ (2548 : 7) ได้กล่าวว่าควรจะทาความสะอาดรถเกี่ยวข้าว ก่อนทุกครัง้ เพื่อป้องกันเมล็ดวัชพืชที่
อาจติดมาจากแปลงอื่นและป้องกันไม่ให้แพร่กระจายไปสู่แปลงอื่นแนวทางที่สอดคล้องกับปัญหาการศึกษาค้นคว้า
ครั้งนี้ที่พบว่า เกษตรกรทาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ทางการเกษตร ยกเว้นรถเกี่ยวข้าว เพราะว่าไม่มีรถเกี่ยวข้าว
เป็นของตนเอง
3. การคัดแยกสิ่งแปลกปลอมปนมากกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้สีฝัด การใช้พัดลมเป่า ใบพัดพัดออก และ
การแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวให้สิ่งแปลกปลอมลอยน้าและคัดแยกออกก่อนหว่านข้าว ซึ่ง สมพงษ์ แก้วจันทึก (2545 : 5657) กล่าวว่าการเลือกเมล็ดพันธุ์และใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีปราศจากการเจือปนวัชพืช ซึ่งเกษตรกรสามารถทาได้หลายวิธี
เช่น การฝัดหรือโบกพัด เพื่อให้สิ่งเจือปนที่แปลกปลอมมาที่มีน้าหนักเบากว่าเมล็ดพันธุ์ขา้ วแยกตัวออกจากกลุ่มเมล็ด
พันธุ์ขา้ ว การคัดแยกสิ่งเจือปนด้วยมือ การแยกเมล็ดโดยการลอยน้าด้วยการนาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแช่น้า คนให้ทั่วแล้ว
ทิง้ ไว้สักพักเมล็ดที่เสียจะลอยอยู่ขา้ งบน ให้ตักออกแล้วนาเมล็ดที่จมมาตากให้แห้งก่อนนาไปปลูก
4. ไถเตรียมดิน 2 ครั้ง เพื่อปรับพื้นที่ให้สม่าเสมอ หมักเทือกทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้วัชพืชเน่าตาย
ทั้งหมดที่อยู่ในดิน เป็นการตัดวงจรการเจริญเติบโตของวัชพืชตั้งแต่เริ่มงอก หรือก่อนหว่านข้าว ซึ่ง สมพงษ์ แก้วจัน
ทึก (2545 : 57) ได้กล่าวว่าการไถเป็นการพลิกหน้าดินส่วนล่างขึ้นมาอยู่ขา้ งบน การไถครั้งแรกเป็นการไถกลบทาลาย
วัชพืชที่อยู่ด้านบน ส่วนวัชพืชที่อยู่ด้านล่างก็จะถูกพลิกขึ้นมาข้างบน ดังนั้นจึงควรไถประมาณ 2-3 ครั้ง โดยทิ้งช่วง
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การไถแต่ละครั้งประมาณ 4-10 วัน เพื่อจะได้ทาลายวัชพืชที่อยู่บนดินและเหง้าที่อยู่ใต้ดิ น แนวทางสอดคล้องกับ
ปัญหาการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่า เกษตรกรเกรงว่าจะไม่ทันฤดูกาลทานา กลัวไม่ทันใน ต้องรีบเร่งไถเตรียมดินทา
ให้หมักเทือกวัชพืชตายไม่หมด
5. ปลูกปอเทืองและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เป็นการตัดวงจรวัชพืชในนาข้าวไม่ให้มีมากเพื่อลดแรงงานการ
ถอนวัชพืช ซึ่ง นพพร คล้ายพงษ์พันธุ์ และคนอื่นๆ (2547 : 38) ได้กล่าวว่าการเว้นช่วงทานา โดยการปลูกพืชไร่สลับ
กับการ ทานา เพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชน้าบางชนิด เช่น ถั่ว หอม กระเทียม
ข้าวโพด จะทาให้ปริมาณวัชพืชที่เคยขึน้ ในบริเวณที่ยากจะควบคุมลดลงไปได้มากเมื่อกลับมาทานาอีกครั้ง
6. เกษตรกรควบอ่านฉลากสารเคมีข้างขวดให้เข้าใจก่อนใช้สารเคมี เพื่อให้การใช้สารเคมีถูกต้องตาม
อัตราการใช้และประเภทของวัชพืช ซึ่ง สมพงษ์ แก้วจันทึก (2545 : 58) ได้กล่าวว่า การใช้สารเคมีในการกาจัดวัชพืช
ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มจะใช้วิธีนี้กันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องใช้ด้วยความระวัดระวังเพราะเป็นสารพิษ ด้วยการเลือกใช้
สารเคมีท่ีเหมาะสมกับวัชพืช ให้ตามอัตราและเวลา ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในสลาก ในการผสมน้าฉีดพ่นให้ใช้น้า
สะอาด เพื่อให้สารเคมีออกฤทธิ์ เต็มที่เต็มประสิทธิภาพแนวทางนี้สอดคล้องกับปัญหาการค้นคว้าในครั้งนี้ท่ีพบว่า
เกษตรกร ใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชไม่ถูกต้องตามอัตราการใช้งาน และผิดประเภทของวัชพืช
อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานศึกษาค้นคว้า “แนวทางการแก้ไขปัญ หาการกาจัดวัชพื ชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน หมู่ 2
ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา” เมื่อนามาอภิปรายกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 พบประเด็นต่างๆ
ที่น่าสนใจ ดังนี้ เย้ง ลี,สันติไม่ตรี ก้อนคาดี และพลัง สุริหาร(2556) ได้ศึกษาผลของการใช้สารกาจัดวัชพืชต่อการ
ควบคุมวัชพืชและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่านข้าวแห้ง เห็นว่าเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับงาน
ศึกษาค้นคว้าของผู้งานศึกษาค้นคว้าได้แก่ วัชพืชเป็นปัญหาหนึ่งที่ทาให้ผลผลิตข้าวในนาหว่านข้าวลดลงในการผลผล
การศึกษาค้นคว้า นี้สอดคล้องเพราะกรรมวิธีการกาจัดวัชพืชและการควบคุมวัชพืชจะทาให้ได้ปริมาณข้าวในนา
เพิ่มขึ้น และการกาจัดที่ได้ผลดี อาพล ทัพทวี (2551) ได้ศึกษาแนวทางการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้าน
ดอนขวาง หมู่ท่ี 7 ตาบลเกาะตาล อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานศึกษา
ค้นคว้าของผู้ศึกษาค้นคว้า คือปัญหาในการกาจัดวัชพืชและแนวทางการการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้าน
ดอนขวาง หมู่ท่ี 7 ตาบลเกาะตาล อาเภอขาณุ วรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรโดยมีวิธีการดาเนินงานและการให้
ความรู้ที่สอดคล้องกันสามารถนามาดาเนินการได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
กล่าวโดยสรุป แนวทางการแก้ไขปัญหาการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรฐานความคิดเบื้องต้น
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่กล่าวมาในระดับหนึ่ง โดยมีนัยว่าการดาเนินงาน และวิธีการในการกาจัดวัชพืชควรได้รับ
การบูรณาการอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการทั้งการให้ข้อมูล และการลงมือปฏิบัติให้เห็นผลจริ งไปพร้อมๆ กันและใช้
ชุมชนเป็นฐานเนื่องจากชุมชนเป็นผู้ใกล้ชดิ เกษตรกรมากที่สุดสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรนาเสนองานศึกษาค้นคว้านี้ไปยังผู้บริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปิน อาเภอดอก
คาใต้ จังหวัดพะเยานาเข้ าสู่แผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปิน โดยทั้งนี้ก่อนนาเข้าสู่กระบวนการของ
แผนพัฒนา งานศึกษาค้นคว้านี้ควรนาเสนอในการประชาคมเพื่อประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้งานศึกษา
ค้นคว้านี้ เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกษตรกรบ้านปิน เห็นผลการนางานศึกษาค้นคว้านี้ไปใช้ เป็นแนวทางการดาเนินงาน
การกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรศึกษาผลการดาเนินงานการกาจัดวัชพืชในนาข้าวของเกษตรกรบ้านปิน ภายหลังจากการนา
ข้อเสนอแนะงานศึกษาค้นคว้านีไ้ ปปรับใช้ในทางปฏิบัติ
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แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนผู้สงู อายุตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
Best Practice Approach of School for Older People at Maeka Subdistrict,
Muang Phayao District, Phayao Province
เสาวลักษณ์ มณีทิพย์1*และ วีระ เลิศสมพร2
Saowaluk Maneethip1*and Veera Lertsomporn2
บทคัดย่อ
การค้นคว้าด้วยตนเองนีม้ วี ัตถุประสงค์ศึกษาสภาพและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และสร้างรูปแบบการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ พระภิกษุ ครูผู้สอน นักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุและผู้แทนชุมชนในพื้นที่ตาบลแม่กา จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง ผู้ศึกษาได้ทาการแยกแยะข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่ และทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยวิ ธีบรรยาย และอภิปราย จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการปฏิบัติที่
เป็นเลิศของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา 1)ภาวะผู้นา ผู้นาเป็นหัวใจในการทางานทั้งหมด ให้ความสาคัญต่อบุคลากร
ผู้นามีวิสัยทัศน์ คิดเชิงบวก ทุ่มเทเวลา และเป็นผู้นาด้านการศึกษา 2)การมีส่วนร่วม บุคลากรมีส่ว นร่วมในการออก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการ หรือหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ 3)การจูงใจ
บุคลากรมีการทางานในลักษณะจิตอาสา ทางานเพื่อองค์กรด้วยความเต็มใจ ไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน แต่ได้รับ
ผลตอบแทนทางด้านจิตใจ คือ ความภูมิใจ ส่วนผู้ เรียนมีกิจกรรมพิธีมอบปริญญาชีวิต และมอบเกียรติบัตรประจาปี
4)การทางานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน วางคนเหมาะสมกับงาน และยึดมั่นในเป้าหมายเดียวกัน 5)
ความผู ก พั น และการยอมรั บ ผู้ สู ง วั ย มีปฎิสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ระหว่า งนั ก เรี ย นด้ ว ยกั น และมี ปฎิสั ม พั น ธ์ กั บครู จิ ต อ าสา
ข้อเสนอแนะ ควรบรรจุโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าไปในแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่กา เพื่อกระตุ้นให้ภาค
ประชาชนเห็นคุณค่าของการมีโรงเรียนผู้สูงอายุ
คาสาคัญ: โรงเรียนผู้สูงอายุ การปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ

Abstract
This self-research aims to study conditions and best practice processes in building the best practice
approach of School for Older People in Maeka sub-district, Muang district, in Phayao Province. A Group of 10
important information providers (expository characters) which consists of: monks, teachers, elderly student at
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school for seniors, and community representatives of Maeka sub-district. The research tool used is an in-depth
semi-structured interview. Researcher has divided data into groups and performed a descriptive analysis with
narration and discussion. The study demonstrates that best practice structure for School for Older People in
Maeka sub-district consists of 1) leadership, leader is the heart of the whole system. Good leader prioritizes his
staff, has vision, holds positive thoughts, dedicates him or herself and time, and is an educational leader; 2)
participation, staff participation in brainstorming of project management or school of seniors’ curriculum; 3)
motivation, staff enjoy working pro bono, do the job wholeheartedly without receiving payment, in contrary, earn
social value such as proudness instead. While students participate in a life-degree and a diploma graduation
ceremony; 4) teamwork, explicit working responsibilities, right people for the right jobs, and sharing the same
aim; 5) relationship and acknowledgement, senior students hold good relationship among each other and interact
with pro bono teachers. Suggestion; school for seniors project should be comprised into Maeka sub-district
municipal’s development plan in order to motivate people to value School for Older People.
Keywords: School for Older People, Best practice

บทนา
ปัจจุบันจานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากระบบสาธารณสุขได้รับการพัฒนา
มากขึ้น การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสาคัญส่งผลให้ภาครัฐกาหนดมาตรการเตรียมการรองรับ
ให้การดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น โดยกาหนดยุทธศาสตร์ "การเตรียมความพร้อม
สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ" เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ด้วย
การมีแ ผนผู้สูง อายุแ ห่ง ชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) คื อ การส่ งเสริม ผู้สู งอายุใ ห้มีคุณ ภาพชีวิตที่ ดี เพื่อ
เสริมสร้างชีวิตที่มีสุขภาวะ จึงกาหนดมาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น
เพื่อกาหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี และมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ดาเนินการด้านผู้สูงอายุให้ชัดเจน (วิ
พรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2553) การมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้โครงการสร้าง
ประชากรของประเทศเปลี่ยนแปลงไป คืออัตราส่ วนผู้สูงอายุที่เป็นภาระเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนและจานวน
ประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวมต่อการออมและการลงทุน ทาให้ผู้สูงอายุ
ต้องเสี่ยงต่อการถูกทอดทิง้ ให้อยูต่ ามลาพังมากขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงานส่วนหนึ่งต้องย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้บุตรหลานมีเวลาเอาใจใส่ผู้สูงอายุน้อยลง ผู้สูงอายุจึงต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น
เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติ และพึ่งพาผู้อ่ืนให้น้อยที่สุด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ
ผู้สูงอายุดังกล่าว ได้แก่ ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้า การทอดทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงลาพัง การเจ็บป่วยด้วยโรค
เรือ้ รัง จนนาไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมานั้น หนึ่งในแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ควรที่
จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสทางการศึกษาโดยได้รับการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่องซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุ นับเป็นการจัดการศึกษาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยทาให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเรียนรู้
และร่วมกิจกรรมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา รวมถึงการพัฒนา
ตนเองในทุก ๆ ด้าน ดังเช่นที่โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดหัวงุ้ม จังหวัดเชียงราย พระครูสุจิณกัลป์ยาณธรรมได้กล่าวไว้ว่า
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โรงเรียนผู้สูงอายุ คือแหล่งเรียนรู้บทเรียนชีวิตในวัยชรา ที่สาคัญโรงเรียนผู้สูงอายุนับเป็นวิธีการส่งเสริ มและพัฒนา
ตนเองของผู้สูงอายุทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ กายใจ เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
พัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และ
มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะชีวิตที่จาเป็น โดยวิทยากรจิตอาสา ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่
ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่นเพื่อสืบสานภูมิปัญญา
ให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน (ยุพิน ทรัพย์แก้ว, 2559)
วัดแม่กาโทกหวาก ตาบลแม่ก า อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยท่านพระครูอาชวพิมล ซึ่งได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของผู้สูงอายุในตาบลแม่กาที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น และต้องการให้วัดเป็นศูนย์รวมในการนาผู้สูงอายุจาก
หมูบ่ ้านต่าง ๆ มาศึกษาธรรมมะในทุก ๆ วันพระ จึงมีแนวคิดในการจัดตัง้ โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา มีลักษณะเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริม ดูแล เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุภายในตาบลแม่กา มีการเรียนการ
สอน และทากิจกรรมต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข เรียนรู้การสร้างอาชีพจากงานฝีมือ
เรียนรู้ ภาษาอาเซีย น ร่ว มกันถ่า ยทอดภูมิปัญ ญาและวัฒนธรรมท้อ งถิ่น บุคลากรที่จัด การเรียนการสอนมาจาก
ปราชญ์ ชุม ชน และครู บาอาจารย์ที่มีจิ ต อาสาในพื้น ที่ เข้ า มาเป็ น ผู้ ช่ว ยในการด าเนิน การวางแผน สอนผู้ สู ง อายุ
ตลอดจนลงมือทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับวัดแม่กาห้วยเคียน และวัดแม่กาโทกหวาก ดังนั้น การนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตาบลแม่กามาเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่จะเกิดขึน้ อีกในอนาคต
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กามีการบริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็น 2
ศูนย์การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก และศูนย์การศึกษาผู้สูงอายุวัดแม่กาห้วยเคียน ซึ่งในการ
ดาเนินการบริหารจัดการงานต่าง ๆ เกิดจากพระครูประจาวัดนัน้ ๆ เป็นหลัก และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้
ศึกษาได้สัมภาษณ์ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา เช่น ด้าน
วิชาการ ด้านกิจกรรมนันทนาการ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ประสบความสาเร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี
เนื่ อ งจากได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากภาคประชาชน และองค์ ก รของรั ฐ ในการเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เช่ น
งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ กาลังคน เป็นต้น ซึ่งส่งผลในทางดีตอ่ ผู้สูงอายุที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนให้ได้รับ
ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมทั้งหลายไปด้วย นับว่าโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กาสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน
อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่ต้องการจัดตั้งศูน ย์การศึกษาที่เกี่ยวกับผู้ สูงอายุขึ้น โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อดูแลและ
เสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุภายในชุมชน มีการเรียนการสอน และทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไรให้มี
ความสุขได้ ทั้งนี้ การเรียนรู้จากวิธีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศ การศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่มาจากการลงมือ
ทาจริง และประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสาเร็จ จะช่วยทาให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลด
ระยะเวลาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอานาจ วัดจินดา (2541)
ที่กล่าวว่า “ถ้าเราอยากประสบความสาเร็จควรเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสาเร็จ ซึ่งหลายองค์กรที่ศึกษาจากวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศต่างประสบความสาเร็จมาแล้วทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะในองค์กรย่อมมีคนที่ประสบความสาเร็จเป็น
แบบอย่างที่ดใี นการทางาน” ดังนัน้ การศึกษาเรียนรู้จากต้นแบบที่เป็นวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) จึง
เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัตทิ ี่ดที ี่สุด
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จากเหตุและผลทัง้ หมดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
นามาวิเคราะห์ตลอดจนสร้างรูปแบบของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา เพื่อเป็นต้นแบบที่
โรงเรียนผู้สูงอายุอื่น ๆ สามารถนาไปดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา
2. เพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา” ผู้ศึกษาได้ศึกษา จากงานวิจัยของอิสราภรณ์ ชูช่วง การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒ นาสั ง คมของชมรมผู้ สู ง อายุ อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด นครปฐม, (2554) น ามาประยุ ก ต์เป็ น กรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ใ น
การศึกษา โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงกรอบแนวคิด ในการศึกษาได้ ดังนี้

- สภาพและแนวทางการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ
ปัจจัยด้านองค์กร
1. ภาวะผู้นา
2. การมีส่วนร่วม
3. การจูงใจ
4. การทางานเป็นทีม
5. การสื่อสารในองค์กร
ปัจจัยสนับสนุน
1. การสนับสนุนจากภาครัฐ
2. การสนับสนุนจากภาคเอกชน

รูปแบบการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศของ
โรงเรียนผูส้ ูงอายุตาบลแม่กา
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้กาหนดพื้นที่หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ศูนย์การศึกษาผู้สูงอายุวัดแม่กาห้วยเคียน
และโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก ซึ่งตัง้ อยู่ในตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษาค้นคว้าได้กาหนด
กลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลสาคัญ โดยใช้คุณสมบัติของความเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้ข้อมูลสาคัญในการตอบโจทย์
คาถามการวิจัยและตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ พระภิกษุ ครูผู้สอน นักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุและ
ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ตาบลแม่กา จานวน 10 คน ดังนี้
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1. ศูนย์การศึกษาผู้สูงอายุวัดแม่กาห้วยเคียน จานวน 4 คน
1) พระครูอาทรพัฒนพิศาล
พระภิกษุ
2) นายเจือ
เปลวทอง
ครูผู้สอน
3) นางนงคราญ
สิทธิมงคล
ครูผู้สอน
4) นางศรีแพร
เผ่าต๊ะใจ
นักเรียน
2. โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก จานวน 4 คน
1) พระครูอาชวพิมล
พระภิกษุ
2) นายโสภณ
มอญแสง
ครูผู้สอน
3) นาเชวง
ยอดวงค์
ครูผู้สอน
4) นางสน
คาปัญโญ
นักเรียน
3. ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ตาบลแม่กา จานวน 2 คน
1) ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแม่กาห้วยเคียน หมูท่ ี่ 2
2) ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแม่กาโทกหวาก หมูท่ ี่ 4
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยแนวทางการวิเคราะห์เชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In Depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ในคาถามเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
การสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า ได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของ อิสราภรณ์ ชูช่วง เรื่องการศึกษา
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสังคมของชมรมผู้สูงอายุ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม, (2554)
นามาสร้า งเป็ น แบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้ าง ซึ่ง ผ่า นการตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา และปรั บปรุงแก้ไ ข ตาม
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi-structured interview) เก็บข้อมูลแบบ
เจาะจงจากกลุ่มผู้ที่ให้ขอ้ มูลสาคัญตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ศึกษาขอหนังสือนาส่งจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ออนุญาตเก็บ
ข้อมูลโดยการเข้าสัมภาษณ์ พระภิกษุ ครูผู้สอน นักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา และผู้แทนชุมชน
2. ผู้ศึกษาดาเนินการจัดส่งบันทึกข้อความและนัดหมายวัน เวลา ในการสัมภาษณ์ เมื่อถึงกาหนดเวลา
นัดหมาย ผู้ศึกษาเข้าพบ และสัมภาษณ์
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมด แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) สังเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลตาม
ประเด็นปัญหาสาคัญและอธิบายความเชื่อมโยง ภายใต้วธิ ีการที่สาคัญดังนี้
1. การจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาจาแนกและ
จัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ เช่น ข้อมูลหมวดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลหมวดการสัมภาษณ์ เป็นต้น
2. การวิเคราะห์ สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จ ากเหตุก ารณ์ ต่าง ๆ ที่เกิ ด
ขึน้ มาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกันของเรื่องนัน้
3. การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงเนื้อหา
สาระในประเด็นหรือเรื่องนัน้
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา
1.1 ปัจจัยด้านองค์กร
1.1.1 ภาวะผู้ น า พบว่า จากการสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล จากผู้ ใ ห้ข้ อ มู ล ส าคั ญ ซึ่ ง ได้ แ สดงความเห็ น
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 5 คน คิดว่า ผู้นาของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กามีวิสัยทัศน์
กว้างไกล เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ ครูจิตอาสา และนักเรียนผู้สูงอายุ มีความยืดหยุน่ ในการบริหาร ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ จานวน 2 คน คิดว่า ผู้นาต้องมีใจรักในโรงเรียนผู้สูงอายุ และมีความเด็ดขาดในบางเรื่อง
1.1.2 การมีส่วนร่วม พบว่า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งได้แสดงความเห็น
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 8 คน คิดว่า การมีส่วนร่วม คือ คณะกรรมการ ครูจิตอาสา และ
นักเรียนผู้สูงอายุ เข้ามามีสว่ นในการวางแผนจัดทาหลักสูตร และกิจกรรมต่าง ๆ มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามามีบทบาท เช่น เสนอความคิดเห็น, แนะนาในการทากิจกรรมที่หลากหลาย ร่วมกันแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่
เกิดขึ้น เป็นต้น
1.1.3 การจู ง ใจ พบว่ า จากการสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล จากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ซึ่ ง ได้ แ สดงความเห็ น
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 8 คน คิดว่า การจูงใจที่ทาให้มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้แก่ การมอบ
ปริญญาชีวติ ซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจถือได้ว่านักเรียนได้ผ่านการเล่าเรียน และวัดความรู้ตามหลักสูตรครบถ้วน และยังมี
การจัดงานมอบปริญญาชีวิตโดยเชิญท่านนายอาเภอมาเป็นผู้มอบ อีกทั้ง นักเรียนสามารถพาลูกหลานมาร่วมแสดง
ความยินดีกับนักเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเอง ทาให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง
และครูจิตอาสา ตลอดจนผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องก็มีความปลาบปลื้ม ยินดี ที่มีสว่ นในการทาให้นักเรียนผู้สูงอายุมสี ุขภาพจิต
ที่ดี เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุโดยการให้ความรู้คกู่ ับความสนุกสนานด้านอารมณ์ และด้านจิตใจ ผู้ให้ขอ้ มูล
สาคัญ จานวน 6 คน คิดว่า การทัศนศึกษาก็เป็นอีกกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูจิตอาสา และ
คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ
1.1.4 การท างานเป็ น ที ม พบว่า จากการสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล จากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ซึ่ ง ได้ แ สดง
ความเห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 4 คน คิดว่า มีการแบ่งหน้าที่กันในการทางาน หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาปฏิบัตงิ านแต่ละท่านก็สามารถทาหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ และในการ
ประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน สามารถทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ จานวน 2 คน คิดว่า การทางานทุกครั้งมีการร่วมมือกันดี ทาให้งานลุล่วงไปได้ด้วยอาศัยความมีจติ อาสา
ที่จะทาเพื่อผู้สูงอายุเป็นหลัก
1.1.5 การสื่อสารในองค์กร พบว่า จากการสัมภาษณ์ข้อมู ลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งได้แสดง
ความเห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 5 คน คิดว่า ทางโรงเรียนผู้สูงอายุมีการจัดอบรม
ปฐมนิเทศแก่นักเรียนเก่า/ใหม่ เพื่อชีแ้ จงวัตุประสงค์ในการเรียน ทาความเข้าใจกับการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ แนะนา
บุคลากร ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 4 คน คิดว่า การสื่อสารในองค์กร ได้แก่ การจัดตั้งไลน์กลุ่มของคณะกรรมการ
และครูจิตอาสา เพื่อจะได้พูดคุย ติดต่อ ประสานงานกันในแบบไม่เป็นทางการ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 2 คน คิดว่า
การประชุมคือช่องทางการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร
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1.2 ปัจจัยสนับสนุน
1.2.1 การสนับสนุนจากภาครัฐ พบว่า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งได้แสดง
ความเห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 8 คน คิดว่า เทศบาลตาบลแม่กาผู้ดูแลท้องที่ได้ให้การ
สนับสนุ น โดยให้เงิ นสนับสนุนเป็ นรายหั วผ่านค่ าจ้างของครู จิตอาสา และครูจิต อาสามอบเงิ นต่อให้กับโรงเรีย น
ผู้สู งอายุ เพื่อ นาไปใช้จ่ า ยในโครงการต่า ง ๆ และได้รับการสนับสนุน จากสานัก งานหลั ก ประกั น สุข ภาพแห่ งชาติ
(สปสช.) ในบางโครงการ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 5 คน คิดว่าได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยาในด้าน
วิชาการจากอาจารย์ที่มาช่วยเป็นครูจิตอาสา ด้านสื่อการเรียน อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
1.2.2 การสนับสนุนจากภาคเอกชน พบว่า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งได้
แสดงความเห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 8 คน คิดว่า ได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการ
บานาญ, ปราชญ์ชาวบ้านในการเป็นครูจิตอาสา ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งประชาชนในชุมชนที่เข้าเป็น
นักเรียนผู้ สูงอายุ ร่วมสนับสนุนทั้งด้า นงบประมาณโดยการบริจาคเงิน การเลี้ยงอาหาร การจัดหาวั สดุอุปกรณ์
ตลอดจนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 2 คน คิดว่า มีนิสิตจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ให้การสนับสนุน โดยการมาร่วมทากิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุดว้ ย
2. ผลการวิเ คราะห์รู ปแบบการปฏิ บัติที่เ ป็น เลิ ศ ของโรงเรียนผู้สู งอายุ ตาบลแม่ก า อาเภอเมือ ง
จังหวัดพะเยา
2.1 ปัจจัยด้านองค์กร
2.1.1 ภาวะผู้ น า พบว่า จากการสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล จากผู้ ใ ห้ข้ อ มู ล ส าคั ญ ซึ่ ง ได้ แ สดงความเห็ น
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 6 คน คิดว่า ผู้นาองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ คิดเชิงบวก การสั่งการใช้
หลักการขอความร่วมมือ ทุ่มเทเวลา และเป็นผู้นาด้านการศึกษา นอกจากจะต้องตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กร
แล้ว ยังต้องให้ความสาคัญต่อการปรับกระบวนการทางาน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วย ผู้ใ ห้
ข้อมูลสาคัญ จานวน 4 คน คิดว่า ผู้นาต้องมีความเด็ดขาดในบางเรื่อง กล้าตัดสินใจ ทางานเชิงรุก ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
จานวน 3 คน คิดว่า ควรทาหน้าที่ผู้นาให้สมาชิกได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ มาปรับใช้
2.1.2 การมีส่วนร่วม พบว่า จากการสัมภาษณ์ข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งได้แสดงความเห็น
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 4 คน คิดว่า ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการออกความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งการจัดกิจกรรม/โครงการ หรือหลักสูตรการเรียน
การสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 3 คน คิดว่า ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเข้ามามี
ส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานร่วมกัน การเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม/โครงการของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ หรือผ่านการประสานงานกับบุคคลผู้เป็นตัวแทนหน่วยงาน
2.1.3 การจู ง ใจ พบว่ า จากการสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล จากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ซึ่ ง ได้ แ สดงความเห็ น
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 8 คน คิดว่า โรงเรียนควรกิจกรรมพิธีมอบปริญญาชีวิต และมอบ
เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีทักษะดีเด่นในแต่ละด้านเป็นประจาทุกปี ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 6 คน คิดว่า การทัศน
ศึกษานอกสถานที่ หรือการพาไปทาบุญ 9 วัด ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยพาครูจิตอาสา นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุได้ทากิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน
2.1.4 การท างานเป็ น ที ม พบว่า จากการสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล จากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ซึ่ ง ได้ แ สดง
ความเห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 6 คน คิดว่า ควรมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
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ละคนให้ชัดเจน และวางคนให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้ได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ เช่น การ
แต่งตั้งประธาน รองประธาน และคณะกรรมการขึ้นดาเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
จานวน 5 คน คิดว่า เมื่อจัดกิจกรรม/โครงการขึ้น ในการทางานทุกครั้งควรมีการประชุม เพื่อวางแผน เตรียมงาน
สรุปสถาณการณ์ปัจจุบัน แบ่งหน้าที่ก่อนการลงมือจริง คณะทางานก็ต้องเข้มแข็ง และมีนาใจเอื
้
อ้ อาทรซึ่งกันและกัน
2.1.5 การสื่อสารในองค์กร พบว่า จากการสัมภาษณ์ข้อมู ลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งได้แสดง
ความเห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 5 คน คิดว่า ทางโรงเรียนผู้สูงอายุควรจัดให้มีการประชุม
ประจาเดือน สาหรับคณะกรรมการ และครูจิตอาสา เพื่ อให้การสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิธิภาพ ทั้ง
การประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร นักเรียนผู้สูงอายุ และบุคคล
ทั่วไป เพื่อให้ทราบข่าว ความเคลื่อนไหว กิจกรรมที่กาลังจะจัดขึ้น หรือที่จัดเสร็จสิ้นลงแล้ว เน้นไปที่ก ารปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๆ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 3 คน คิดว่า การสื่อสารในองค์กร มีหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ ใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ หรือ Internet เช่น การจัดตั้งไลน์กลุ่มของคณะกรรมการ
และครูจิตอาสา ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 2 คน คิดว่า การประกาศเสียงตามสายคืออีกช่องทางที่สามารถสื่อสาร
ข้อมูลไปยังบุคลากรในองค์กร ทัง้ ครูจติ อาสา นักเรียนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และบุคคลทั่วไป
2.2 ปัจจัยสนับสนุน
2.2.1 การสนับสนุนจากภาครัฐ พบว่า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งได้แสดง
ความเห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 7 คน คิดว่า ภาครัฐต้องทาอย่างสม่าเสมอ มาดูแลให้การ
สนับสนุน เช่น เทศบาลตาบลแม่กา, สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.
สต.)และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สู งอายุ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 2 คน คิดว่า ต้องการการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้สูงอายุได้เข้าไปแสดงความสามารถในงานต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้น เพื่อเป็นการหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ทาให้ประชาชนได้รู้จัก
โรงเรียนผู้สูงอายุไปด้วย ซึ่งอาจมีผู้สนใจเข้ามามีสว่ นร่วมด้วย ไม่วา่ จะเป็นการเข้าให้การสนับสนุนโรงเรียนในการเป็น
ครูจิตอาสา หรือเป็นการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
2.2.2 การสนับสนุนจากภาคเอกชน พบว่า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งได้
แสดงความเห็นสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 5 คน คิดว่า ควรมีการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้ง
ที่เป็นหน่วยงาน และบุคคล เข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ ด้านวิชาการ และด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 2 คน คิดว่า ในการสนับสนุนของภาคเอกชนไม่จาเป็นต้อง
เป็นการให้การสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม เพราะโรงเรียนผู้สูงอายุมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้ามาศึกษา เล่าเรียน ทากิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นการพัฒนาสุขภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
เพราะฉนั้น การให้กาลังใจ เข้าใจในตัวผู้สูงอายุ คอยให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทาได้ ก็ถือเป็นการสนับสนุนโรงเรียน
ผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง

สรุปผลและอธิปรายผล
อภิปรายผล
1. อภิปรายผลกับแนวคิดที่สัมพันธ์กับเรื่องที่ทาการวิจัยในบทที่ 2 ซึ่งได้แก่ แนวคิดที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ แนวคิดที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และแนวคิดเกี่ยวกับองค์กร
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1.1 อภิปรายผลกับแนวคิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ
ผู้ศึกษาค้นคว้ามีประเด็นในการอภิปรายผลกับแนวคิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศมีความเห็นว่า
ผลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2553) กล่าวคือ โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กามีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามขั้นตอน มีการวิเคราะห์
บริบท เช่น นาองค์ความรู้ที่เป็นภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิชาเรียน เป็นต้น และการใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยให้การเรียนการสอนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา การวางแผนและการกาหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารองค์การให้ประสบผลสาเร็จ โดยได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากคณะกรรมการของโรงเรียนและคณะทางานตามความเหมาะสม และเป็นผู้ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาใน
การบริหารจัดการ หรือการจัดเตรียมงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ประกอบกับการสร้างเครื่อข่ายระหว่างชุมชน และ
ระหว่างบุคคลในชุมชนผ่านกิจกรรมของโรงเรียน อีกทั้งผู้บริหารมีทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การ
เรี ยกประชุมเพื่อ ปรับเปลี่ย นรู ปแบบการเรี ยนการสอนไปตามสถานการณ์ วัน สาคัญ ต่า ง ๆ และปรั บตามความ
ต้องการของผู้เรียน ทาให้มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กายังมีการ
วัดความรู้และประเมินผลการเรีย นเกณฑ์การจบหลักสูตรศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย เช่น ผู้เรียนต้องผ่านการวัดผล
ประเมินผล ครบทุกรายวิชา และผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เป็นต้น เพื่อให้การเรียนการสอนมี
มาตรฐาน และการจัดการความรู้ของปราชญ์ชุมชนที่มาร่วมกันให้ความรู้ ในระดับที่ผู้ เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
1.2 อภิปรายผลกับแนวคิดที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
จากผลการศึกษา “แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา” สามารถอภิปรายผลกับแนวคิดที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุได้วา่ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กาและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ พบว่ามีความสอดคล้อง
กับแนวคิดความต้องการของผู้สูงอายุของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (2542) โดยโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กามีการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “เรียนรู้ได้ทุกเพศวัย ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น ” แบ่งเป็น
4 ประเภท ดังนี้
1) กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยทางกายและใจ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ในการเตรียมตัว
เข้าสู่วัยสูงอายุ กิจกรรมร้องเพลงเล่นดนตรีพ้ืนเมือง การตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลแม่กา การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองในวิชาการดูแลสุขภาพให้ผู้สูงอายุได้ออกกาลังกายใน
กิจกรรมกีฬาพืน้ บ้าน หรือในกิจกรรมสุขอนามัย อาทิ โยคะ นวดแผนไทย ราไม้พลอง เป็นต้นกิจกรรมทางศาสนาใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสวดมนต์ทาวัตรเช้า – เย็น กิจกรรมการให้คาปรึกษาเป็นกลุ่ม กิจกรรมงานวัน
เกิดสาหรับผู้สูงอายุ การประกวดนางงามขวัญใจผู้สูงอายุ เป็นต้น
2) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กิจกรรมการอบรมวิชาชีพที่เหมาะสมสาหรับนักเรียนผู้สูงอายุ
โดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอด หรือมีวทิ ยากรจิตอาสามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมจัดกลุ่ม
ฝึกสอนอาชีพตามความสนใจ ซึ่งทางโรงเรียนจะเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ซึ่งจัดอยู่ในวิชาคหกรรม เช่น การตัดเย็บ
งานประดิษฐ์ เป็นต้น
3) กิจกรรมด้านการศึกษา ได้แก่ การสอนวิชาภาษาล้านนาตัวเมือง วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
วิชาพระพุทธศาสนา โดยให้ความรู้อย่างเหมาะสมแก่วัยสูงอายุ และสามารถนาเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
- Proceedings -

487

4) กิจกรรมด้านครอบครัวและสังคม ได้แก่ การเรียนในวิชาสังคมและพัฒนาท้องถิ่น การจัด
พิธีรับปริญญาชีวติ ของนักเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วัยโดยมีนิสติ จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้ามาร่วมทากิจกรรมกับนักเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น
สรุปได้ว่าในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กามีความสอดคล้องกับ
แนวคิดความต้องการของผู้สูงอายุในการส่งเสริมทักษะที่จาเป็นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัยทางกายและใจ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านครอบครัวและสังคม ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งทาให้
นักเรียนผู้สูงอายุที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียน ได้นาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์นากลับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอายุด้วยกัน หรือกับคนในวัยที่แตกต่างกันในสังคมได้อย่างเข้าใจ ทั้งยัง
สามารถนาแนวคิดทางพุทธศาสตร์มาทาให้ช่วงบั้นปลายของชีวิตมีความสุขทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจอย่างเป็น
องค์รวมอีกด้วย
1.3 อภิปรายผลกับแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์กร
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้นาเอาแนวคิดที่เกี่ยวกับองค์กรในการนานโยบายไปปฏิบัติโดย
ใช้ตัวแบบการพัฒนาองค์การของวรเดช จันทรศร (2548) อ้างในอิสราภรณ์ ชูช่วง (2554) มาประยุกต์เป็นกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา และจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่ามีความสอดคล้องกัน โดยสามารถอภิปรายได้
ดังนี้
1) ภาวะผู้นา ผู้นามีความสาคัญต่อกระบวนการการทางานทั้งหมด เพื่อให้องค์กรดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผู้อานวยการโรงเรียนควรให้ความสาคัญต่อบุคลากรในโรงเรียนผู้สูงอายุ และการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้วย ผู้นาองค์กรมีวสิ ัยทัศน์ คิดเชิงบวก ทุม่ เทเวลา และเป็นผู้นาด้านการศึกษา อีกทั้ง
ผู้นาต้องมีความเด็ดขาด กล้าคิด กล้าตัดสินใจ สามารถทางานในเชิงรุก และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
พื้นฐานที่สาคัญยิ่งในการสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน ทาให้การจัดงานกิจกรรมที่ผ่านมาประสบความสาเร็จ
2) การมีส่วนร่วม โดยให้บุคคลจากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็ นอย่างกว้างขวาง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้การจัดกิ จกรรม/โครงการ หรือ หลักสู ตรการเรี ยนการสอนของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลเหล่านั้น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานจัดกิจกรรม/โครงการร่วมกัน การเสนอความคิดเห็น หรือ
การประสานงานกับบุคคลผู้เป็นตัวแทนหน่วยงาน การอานวยความสะดวกตามบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนัน้ ๆ
3) การจูงใจ ในด้านบุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการ ครูจิตอาสา ล้วนแต่ทางานเพื่อองค์กรด้วย
ความเต็มใจ ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ แต่เพราะโรงเรียนผู้สูงอายุมีขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ด้านสังคม วัฒนธรรมและ
ความรู้ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นบุคลากรที่เข้ามาช่วยเหลือในการ
ดาเนินงานต่าง ๆ จึงเป็นผู้ที่ทุ่มเทและเสียสละต่ อโรงเรียนโดยไม่ได้คานึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ เห็นได้จากครูจิต
อาสาที่รับค่าตอบแทนการเป็นวิทยากรจากเทศบาลตาบลแม่กา แล้วนาเงินนั้นไปบริจาคต่อให้โรงเรียน เพื่อนาไปจัด
กิจกรรมของทางโรงเรี ยนผู้สู งอายุ ต่อ ไป ดั งนั้นสิ่ งที่ เป็ นแรงจูง ใจจึง ไม่ใช่ผลตอบแทนในรูปแบบของเงิ น แต่เป็ น
ผลตอบแทนทางด้านจิตใจ ซึ่งทาให้คณะกรรมการ ครูจิตอาสา พร้อมที่จะทางานให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ และมีสว่ นใน
การสร้างทักษะ ให้ความรู้ พัฒนาสุขภาวะของนักเรียนผู้สูงอายุดา้ นต่าง ๆ เช่น สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูก
วิธี และถ่ายทอดความรู้ ด้านสุขภาพ หรือด้านวิชาการแก่ผู้อื่นได้ และปฏิบัตติ นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นต้น
ในด้านผู้เรียน ทางโรงเรียนมีการจูงใจ โดยจัดกิจกรรมพิธีมอบปริญญาชีวิต และมอบเกียรติ
บัตรแก่นักเรียนที่มีทักษะดีเด่นในแต่ละด้านเป็นประจาทุกปี ทาให้ตัวนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และรู้สึก
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ได้รับการยอมรับจากสังคมและครอบครัว กิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ หรือการพาไปทาบุญ 9 วัด ในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา
4) การทางานเป็นทีม โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจน และวางคนให้
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้ได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ เช่น การแต่งตั้งประธาน รองประธาน
และคณะกรรมการขึ้นดาเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น เมื่อจัดกิจกรรม/โครงการขึน้ ในการทางานทุกครั้งมี
การประชุม เพื่อวางแผน เตรียมงาน สรุปสถาณการณ์ปัจจุบัน แบ่งหน้าที่ก่อนการลงมือจริง คณะทางานก็ต้อง
เข้มแข็ง และมีน้าใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะเป็นเพียงคนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งแต่ละคนก็มที ักษะความสามารถในการ
ทางานที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน และทุกคนต่างก็ยึดมั่นในเป้าหมายเดียวกัน ทีมมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน
และในขณะเดียวกันก็มปี ฎิสัมพันธ์กับผู้นาทีมด้วย
5) ความผูกพันและการยอมรับ โรงเรียนผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมพิธีมอบปริญญาชีวิต และ
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีทักษะดีเด่นในแต่ละด้านเป็นประจาทุกปี ทาให้ตัวนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
และรู้สึกได้รับการยอมรับจากเพื่อนวัยเดียวกัน ตลอดจนสังคมและครอบครัว กิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่
หรือการพาไปทาบุญ 9 วัด ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยพาครูจิตอาสา นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุได้ทา
กิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและนักเรียน
กล่าวโดยสรุปในการศึกษา เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติที่เป็ นเลิศของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่
กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” มีการสอดคล้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติโดยใช้ตัวแบบการพัฒนาองค์การ
ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้นา การมีส่วนร่วม การจูงใจ การทางานเป็นทีม ความผูกพันและการยอมรับ อย่างมี
ความเหมาะสมกับองค์กร โดยมีจุดเด่นในด้านการจูงใจที่ไม่ใช่ผลตอบแทนในรูปแบบของเงิน แต่เป็นผลตอบแทนทาง
จิตใจ เนื่องจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้ง 2 แห่ง จัดตั้งขึ้นด้วยความปราถนาดีต่อผู้สูงวัยซึ่งเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของ
ครอบครัว เป็นการดาเนินงานที่อาศัยความรัก และความศรัทธาในตัวผู้นาองค์กร และการทางานแบบมีส่วนร่วมที่ให้
บุคคลจากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และยังสามารถเป็น
แบบอย่างการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุอื่นได้อีกด้วย
2. อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานศึกษาค้นคว้า เรื่ อง “แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา” เมื่อนามาอภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 พบประเด็นที่มีความสอดคล้องต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ ดังนี้
ยุพิน ทรัพย์แก้ว (2559) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุด้วยหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สอดคล้องกับงาน
ศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ เมื่อผู้สูงอายุได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุจะมีการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ทา
ให้ได้เพื่อน ความสบายใจ และความสุขจากการที่ได้ร่วมทากิจกรรมกับผู้สูงอายุดว้ ยกัน
อิสราภรณ์ ชูช่วง (2554) ศึกษาเรื่องการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคม
ของชมรมผู้สูงอายุ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สอดคล้องกับงานศึกษาครั้งนี้ คือ ได้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านผู้นาที่
ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการบริหารจัดการมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน โดยโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่
กามีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นดาเนินกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ และสอดคล้องในการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมเพื่อการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ
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น้าฟ้า ศรีชุม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทราที่ดี เทศบาล
ตาบลรังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับงานศึกษาครั้งนี้ คือ ปัจจัยหลักที่ทาให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพุทรา ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการ ผลการศึกษา พบว่า มีปัจจัยสาคัญ คือ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน ซึ่งได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยการร่วมเสนอความคิดเห็น ร่วมดาเนินการ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ติด ตาม ตรวจสอบ และร่ ว มสนั บสนุ น งบประมาณ และบุ ค ลากร ซึ่ ง ทุ ก คนต่า งมีค วามรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ สาหรับงานศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ก็ได้พบปัจจัยที่เกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน และบุคคล เข้ามาการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนด้านงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ ด้านวิชาการ และ ด้าน
บุคลากรที่เป็นครูจิตอาสา ซึ่งได้แก่ ครูประจาโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ครูผู้เกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่ ประจา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปราชญ์ชุมชน เป็นต้น
ปภาวี ลุนคุณ (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแปน จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า มีการใช้หลักการทางานเป็นทีม มีการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมการสั่งการใช้หลักการขอความร่วมมือ สอดคล้องกับงานศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
คือ มีการร่วมกันทางานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยแต่ละคนก็มีทักษะความสามารถในการทางานที่
เติมเต็มซึ่งกันและกัน และผู้นามีการสั่งการในลักษณะการขอความร่วมมือเป็นหลัก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการวางแผน และเพิ่มโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าไปในแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่กา
เพื่อให้ภาครัฐเพิ่มความสาคัญ และกระตุน้ ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ
2. ควรจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในตาบลแม่กา และโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยส่งเสริมให้มีการทากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพราะการได้ทากิจกรรมที่ดีร่วมกัน การได้พู ดคุย
กันจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันส่งผลให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคเอกชนในการเสริมสร้างพลังอานาจของ
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กา
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กากับโรงเรียนผู้สูงอายุอ่ืน ที่มีผลการดาเนินงานที่
ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกัน เพื่อศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
และสามารถนามาปรับใช้ หรือพัฒนาให้โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่กาประสบความสาเร็จมากขึน้ ในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
งานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร อาจารย์ที่ปรึกษางานศึกษาค้นคว้าที่ให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งแนะนา ในการ
จัดทารายงาน และตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ จนทาให้รายงานฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณ
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข ให้คาแนะนา และขอขอบคุณผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญที่ใช้ใน
การศึกษาทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาให้ผู้ศึกษาเข้าพบสัมภาษณ์ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทุกท่าน สาหรับคุณค่า ประโยชน์ และคุณงามความดีอันพิงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้
ขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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แนวทางการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายบริการ
กรณีศกึ ษา มหาวิทยาลัยพะเยา
Enhancing Leaning Organisation : the Case study of the University of Phayao
ธันยาภรณ์ เสาร์เกิด1* และ ปิยะวดี โรหิตารชุน2
Thanyaporn Saokerd1* and Piyawadee Rohitarachoon2
บทคัดย่อ
การศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแนวทางการ
เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายบริการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สาคัญที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายบริการ ทั้งหมด จานวน 43 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลการสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยวิธีบรรยาย
และอภิปราย จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้นา
แห่งการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ผู้บริหารควรมีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล ชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 2) ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรปลูกจิตสานึกให้บุคลากรรักและสืบทอดในวัฒนธรรมการทางาน
ที่ดขี องมหาวิทยาลัย มีความรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย 3) ด้านโครงสร้างองค์กร และระบบการจัดการ
ควรมีโครงสร้างการบริหารงานที่คล่องตัว มอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
และชัดเจน 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสะดวกต่อการใช้
งาน จัดสรรงบประมาณสนับ สนุนอย่างเพียงพอในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ด้านความสามารถของ
บุคลากรการเสริมแรงและการจูงใจ มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการสัมมนา อบรมให้ความรู้ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะที่จาเป็นในการพัฒนางาน
คาสาคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้ แนวทางการเสริมสร้าง

Abstract
The purposes of this study were to investigate the factors affecting learning organization and the
process of the learning organization formation of supporting staffs in University of Phayao. The key informants in
the study were 43 supporting staffs. The instrument used for data collection was the semi-structured interview.
The data were analyzed by thematic description and discussion. The results revealed that there were five
factors affecting the learning organization. 1) The leadership of learning, vision, mission and strategy, the
administrator should have broad, clear, transparent, moral and ethical vision. 2) The atmosphere and culture of
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organization should create the conscience for the staffs to love and inherit in the good working culture for pride
in university. 3) The structure and management system in organization should be flexible management structure
to authorize systematically and clear mission and responsibility for any departments. 4) The information
technology and the database system should be developed for accuracy. Moreover, sufficient budget should be
allocated to facilitate the working process. 5) The ability of staffs should be motivated. The university should
organize the study visit, seminar and training project to increase the knowledge and the necessary skills for
personal development.
Keywords: Learning organization, Formation process

บทนา
การบริหารงานในองค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร
จัดการภาระหน้าที่ต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการจัดองค์กรการจัดคนเข้าทางาน
การชี้นาและการควบคุมซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ ปัจจัยด้านคนมีบทบาทสาคัญที่สุด ที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบติ
หน้าที่ต่าง ๆ ดาเนินไปตามทิศทางหรือเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้โดยเฉพาะหน้าที่ของการจัดคนเข้าทางานที่ได้มีการ
พัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งทางวิชาการที่เรียกว่า การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใ น
ปัจจุบัน (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554, หน้า 1) เพราะฉะนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงสาคัญต่อการบริห ารงาน
ภายในองค์การ การที่องค์การจะได้พนักงานที่มีคุณภาพเข้าทางาน องค์การจะต้องใช้ทุนทรัพย์และสูญเสียเวลา
จานวนมาก นับตัง้ แต่ขั้นตอนการสรรหา สอบคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง ฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้ บุคลากรที่ได้มาเกิด
ความรู้ ความสามารถ ความชานาญตลอดจนทักษะที่ดที ี่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบัตงิ านนัน้ ๆ และเป็นประโยชน์ตอ่
การที่จะทาให้องค์การสามารถดาเนินงานไปสูเ่ ป้าหมายในการบรรลุวสิ ัยทัศน์พันธกิจได้ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้
ล้วนเป็นการลงทุนขององค์การทั้งสิ้นทั้งนี้เพราะความสาเร็จ หรือประสิทธิภาพขององค์การนั้นย่อมขึ้นอยู่ กับการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรในองค์การเป็นสาคัญ
ปัจจุบันได้เกิดกระแสแนวคิดในรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร การพัฒนา
องค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเวลาเดียวกันได้ คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่ง
หมายถึง การทาให้คนในองค์กรเรียนรู้ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาตนเองและ
การดาเนินงานขององค์กร อันจะนามาซึ่งการเพิ่มประสิทธิผลในการดาเนินงานขององค์กร (สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ, 2548) เป็นแนวคิดการบริหารองค์การ โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การให้ มีความรู้ และ
ความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเอง
มหาวิทยาลัย คือ สถานที่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ที่มุ่งเน้น และสนับสนุนให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อพัฒนาศัก ยภาพของตนเองและองค์กร
เพื่อให้การดาเนินการตามภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายขององค์กร มีรูปแบบการทางานเป็นทีม การเรียนรู้ร่วมกัน
และ มีความคิดเชิงระบบที่ประสานกัน ทาให้เกิดประโยชน์ที่มั่นคง การแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์ ความสาเร็จของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว จะทาให้ทรั พยากรในองค์กรมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง
โดยมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ได้ผลสาเร็จตามเป้าหมาย จึงต้องอาศัยปัจจัยทั้งหมดในสถานศึกษา เป็นการบริหารจัดการคุณภาพ
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การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ (Empowering Education) เป็นการศึกษาที่ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างค่านิยมแบบประชาธิปไตย การจัดการศึกษาดังกล่าวเป็นรูปแบบการศึกษาเพื่อสร้างคน
สร้างงานและสร้างชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)
มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจหลัก ในการจัดการด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหาร จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญ
และมีบทบาทในการพัฒนามันสมองของประเทศ เพราะการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้
เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข นอกจากสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันจาเป็นต้องปรับรูปแบบของกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อ สร้ างเสริม และพัฒ นาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้ มีเอกลั กษณ์ เหนือ คู่ แ ข่ง ขั น แล้ ว ยั งต้อ งให้
ความสาคัญในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ สาเร็จลุล่วงและเป็นผลดีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ ซึ่งกิจกรรมตามที่กล่าวมานั้นส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน
ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สาคัญขององค์กร เป็นตัวจักรหรือกลไกสาคัญในการดาเนินงานตามภารกิจของสถาบันให้บรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนมีหน้าที่ชว่ ยเหลือและสนับสนุน
ผู้บริหารและคณาจารย์ในด้านการสนับสนุนงานวิชาการ งานบริการวิชาการ งานบริหาร และงานธุรการ เป็นต้น
ดังนั้นบุคลากรสายสนับสนุนจาเป็ นต้องมีการพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานและวิธีคิด ค้นคว้าหาความรู้
ต่า งๆ เพื่อ ให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ในการบริ ห ารจั ด การการทางานให้ ป ระสบผลส าเร็ จ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร (แพนศรี ศรีจันทึก, 2554)
มหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2558-2561 ในส่วน
ค่านิยมร่วม (Core Values) ซึ่งมุ่งเน้นให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
(นโยบายและทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยยังไม่มีการศึกษาว่าปัจจัยใดส่งผล หรือสนับสนุนต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คงมีเพียงการศึกษา
ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ในบางหน่วยงานเท่านั้น อาทิ กลยุทธ์การจัดการความรู้สาหรับการบริหารงานประกัน
คุณภาพ การศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยาของสุทธินี ศักดิ์สูง (2556) และการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยาของณิธิมา ผัดวงศ์ (2558) ซึ่ง
วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ถูกกาหนดเป็นปัจจัยด้านหนึ่งของระบบการจัดการความรู้ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้
ศึกษาซึ่งปฏิบัตงิ านสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา มีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยตรง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงาน
สายบริ ก าร และแนวทางการเสริ ม สร้ า งการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องพนั ก งานสายบริ ก าร กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนาผลการศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง วางแผน
ส่ง เสริ ม การกาหนดนโยบาย เพื่อ พัฒ นามหาวิทยาลั ย ให้ เป็น องค์ กรแห่ ง การเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภ าพ ทั้ง ยั งเกิ ด
ประโยชน์ในการป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต และในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร โดยแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนาความรู้ไปปรับใช้
กับงานที่ทาอยู่ให้เ กิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร อันจะทาให้มหาวิทยาลัยมี
ความสามารถดารงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องพนั ก งานสายบริ ก าร กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายบริการ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิด
ผู้ศึก ษาได้ศึกษาจากงานวิจัย เกี่ ยวกั บปั จจั ยที่ส่ งผลต่อ การเป็ นองค์ กรแห่ง การเรี ยนรู้ของบุ คลากรสาย
สนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (แพนศรี ศรีจันทึก, 2554) ซึ่งกาหนดองค์ประกอบที่
สาคัญ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ปัจ จัย นาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานสายบริการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นามาพิจารณาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาแนวทางการ
เสริมสร้างและก้าวสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงกรอบแนวคิด ในการศึกษาได้
ดังนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1. ภาวะผู้นาแห่งการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์
2. บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร
3. โครงสร้างองค์กร และระบบการจัดการ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ความสามารถของบุคลากร การเสริมแรงและการจูงใจ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
พนักงานสายบริการ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ประชากร คือ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมดที่
ปฏิบัตงิ านในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานสายบริการ รวมทั้งหมด จานวน 43 คน ซึ่งได้มา
จากวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากบุคลากรที่มีภาระงานที่เกี่ยวกับงานด้านบุคคล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) โดยสร้างคาถาม
ในแบบสัมภาษณ์จากกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในคาถามที่
เกี่ยวกับ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ปัจจัย คือ
1. ภาวะผู้นาแห่งการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
2. บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร
3. โครงสร้างองค์กร และระบบการจัดการ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ความสามารถของบุคลากร การเสริมแรงและการจูงใจ
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การสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า มีขั้นตอนในการสร้างตามลาดับ คือ
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่อ งมือในการศึกษาค้นคว้า จากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาความหมาย
ทฤษฎี แนวคิด เพื่อทานิยามศัพท์เฉพาะและนามาเป็นคาถามกาหนดกรอบขอบข่าย
3. พัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
4. นาร่างแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในแบบสัมภาษณ์
และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาขอหนังสือนาส่งจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยงาน ดาเนินการจัดส่งบันทึกข้อความและนัดหมายวัน เวลา ในการ
สัมภาษณ์ เข้าพบและทาการสัมภาษณ์ สุดท้ายรวบรวมข้อมูลคาให้สัมภาษณ์ทั้งหมด แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Analysis) โดยการวิเ คราะห์
สังเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นปัญหาสาคัญและอธิบายความเชื่อมโยง ภายใต้วิธีการที่สาคัญ ทาการจาแนก
และจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาจาแนกและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ และ
วิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถงึ เนื้อหาสาระในประเด็นหรือเรื่องนั้น และ
นาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ของพนักงานสายบริการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
1.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้นาแห่งการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์พบว่า มีการให้ความเห็นที่
หลากหลายทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ เช่น ในเชิงบวก ผู้นามีความเอาใจใส่ต่อความต้องการของบุคลากร และส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีความสามารถ ในเชิง
ลบ ขาดการเชื่อมโยงในภาพใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาในบางครั้ง และผู้ให้ข้อมูลสาคัญส่วนหนึ่งเห็นว่าผู้บริหารมีความเป็นกันเอง มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร แต่ก็ยังมีการเลือกปฏิบัติ หรือมีความเหลื่อมล้ากัน มหาวิทยาลัยกาหนดวิสัยทัศน์ตามการวาง
นโยบายของผู้บริหาร
1.2 ปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร พบว่า มีการให้ความเห็นที่หลากหลายทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ เช่น ในเชิงบวก มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สถานที่ทางานที่น่าอยู่ น่าทางาน การทางานเรียบ
ง่าย มีความยืดหยุ่น บุคลากรมีความคุ้นเคยเป็นมิตรกัน และมีความสามัคคี สามารถทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ใน
เชิง ลบ บุคลากรไม่ค่ อยมีสานึกรัก องค์กร บางหน่วยงานยั งไม่มีการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ภายในองค์ กรขาดความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของตนเอง บางหน่วยงานจัดให้มีเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ไม่
สามารถดึงเอาองค์ความรู้ออกจากตัวบุคคลได้เท่าที่ควร
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1.3 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร และระบบการจัดการ พบว่า มีการให้ความเห็นที่หลากหลายทั้งในเชิง
บวก และเชิงลบ เช่น ในเชิงบวก มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนสามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ได้ รวมถึงการบริหารงาน การมอบหมายภาระงานของแต่ละหน่ว ยงานมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการไม่
ซับซ้อน มีการส่งเสริมบุคลากรที่มีการพัฒนาการทางความคิด พฤติกรรมที่เรียนรู้ตลอดเวลา และมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน ในเชิงลบ ระบบการจัดการยังขาดโครงสร้างในส่วนของการจัดเก็บ
ความรู้ไว้เป็นระบบ คือ ไม่มโี ครงสร้างที่แสดงถึงหน่วยงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง อีกทั้งยังขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ทางด้าน KM อย่างแท้จริง การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบยั งไม่ค่อยชัดเจน และการติดต่องานที่ต้องทางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานยังไม่ดีเท่าที่ควร บุคลากรมีภาระงานมากจนเกินไป จนทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/คณะจัดได้ มีสายการบังคับบัญชาที่มากเกินไป และมีขั้นตอนมาก
1.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีการให้ความเห็นที่หลากหลายทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ
เช่น ในเชิงบวก มหาวิทยาลัยค่อนข้างพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนองตอบความต้องการของบุคลากรได้
ปรับปรุงให้ทันสมัย และการพัฒนาระบบที่ดีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมีการเตรียมการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง มีระบบสารสนเทศในการคุมเอกสาร และส่งเสริมการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในเชิงลบ ยังคงขาดการ
พัฒนา User หรือคน ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ เทคโนโลยียังไม่ครอบคลุมฐานข้อมูล
ทุกด้านของมหาวิทยาลัย บุคลากรยังคงใช้คอมพิวเตอร์ไปกับเรื่องความบันเทิงมากกว่าการหาความรู้
1.5 ปั จ จั ย ด้ า นความสามารถของบุ ค ลากร การเสริ ม แรงและการจู ง ใจ พบว่า ปั จ จุ บัน ปั จ จั ย ด้ า น
ความสามารถของบุคลากร การเสริมแรงและการจูงใจยังมีนอ้ ยมาก ทาให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย
ยังไม่ปรากฎเป็นรูปธรรม และขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ทาให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรบางส่วนไม่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความก้าวหน้าสายบริการเป็นเพียง
นโยบายที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ รองรับ อีกทั้งยังขาดแรงจูงใจการเสริมแรง ในการกระตุ้นการทางานของบุคลากร
สายบริการ
4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
บุคลากรสายบริการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้นาแห่งการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ พบว่า ผู้นารับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากร ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตนเป็นกันเองและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรทุกคน สร้างบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ในการทางานใหม่ ๆ ให้กับบุคลากร และต้องให้ความสาคัญกับบทบาทของบุคลากรแต่ละสายงาน
อย่างเท่าเทียมกัน ผู้บริหารทุกระดับควรได้รับการอบรมเทคนิคการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
นาไปสู่การปฏิบัติ กาหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ครอบคลุม ซึ่ งนาไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม
2.2 ปัจจั ยด้ านบรรยากาศและวั ฒนธรรมองค์ก ร พบว่า บุ คลากรมีค วามคุ้ นเคยเป็น มิตร และมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียรรู้กันระหว่างสมาชิก
และบุคลากรอื่น บุคลากรมีความรัก และความภาคภูมิใจ ในมหาวิทยาลัย ควรมีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่
สามารถทางานได้อย่างมีความสุข และควรมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรรักและสืบทอดในวัฒนธรรม
การทางานที่ดีของมหาวิทยาลัย
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2.3 ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร และระบบการจั ด การ พบว่า ควรมี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานที่
เหมาะสมและคล่องตัว มีการมอบหมายและความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและชัดเจน ทาการ
พัฒนาระบบและโครงสร้างต่างๆ เพื่อให้มีการจัดเก็บความรู้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเข้าใช้ได้ง่าย บุคลากรควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในงานที่รับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม และควรได้รับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะที่จาเป็นต่อการจัดการความรู้
2.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุกด้านให้มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย และสะดวกต่อการนาไปใช้ ควรมีการจัดระบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย
และทันต่อความต้องการ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ตนต้องการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากัดการใช้เทคโนโลยีที่สิ้นเปลือง เช่น
การบันเทิง social media ให้มีสัดส่วนการใช้งานที่น้อยที่สุด ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม
2.5 ปัจจัยด้านความสามารถของบุคลากร การเสริมแรงและการจูงใจ พบว่า บุคลากรควรมีความ
กระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตนเองให้มศี ักยภาพ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยควรมีการจัด
โครงการอบรมให้ความรู้ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก หรือภายในองค์กร มาให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนางาน
และศักยภาพในการทางาน เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ใน
งานที่ได้รับมอบหมาย มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรสายบริการ
อย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจและแสดงศักยภาพในการทางาน
มหาวิทยาลัยมีการยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

สรุปผลและอภิปรายผล
อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า กับแนวคิดปัจจั ยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง สาหรับงานศึกษาค้นคว้านี้ พบประเด็นสาคัญ ซึ่งผู้ศึกษาค้น คว้าขออภิปรายผล โดยแบ่ งหัวข้อในการ
อภิปรายผลเป็นลาดับ ดังต่อไปนี้
1. อภิปรายผลกับแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสาย
สนับสนุน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (แพนศรี ศรีจันทึก, 2554) เพื่อนามาพิจารณาเป็นกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอันจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาแนวทางการ
เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายบริการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตามปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ปัจจัย ได้แก่
1.1 ด้านภาวะผู้นาแห่งการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีแนวทาง คือ ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
รั บฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ต้บั ง คั บบั ญ ชา โดยจากการรั บ ฟั ง ในการสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย หรื อ กิ จ กรรมการประชุ ม
ประจาเดือน และจากการประชุมหัวหน้างาน ซึ่งผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลที่สามารถนาไปประกอบการตัดสินใจใน
การบริหาร เช่น การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ทาให้เกิดเป็น
ปรากฎการณ์ก ารมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลั ยของบุค ลากรทุก สายงาน ซึ่ง สอดคล้องกับกั ญชรส เมนกู ลเกตุสิง ห์
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(2558) ที่กล่าวว่า รูปแบบทางความคิด ควรให้ความสาคัญ และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็ นในที่
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและหาข้อสรุป เกี่ยวกับการดาเนินงานนั้น ๆ และควรให้ความสาคัญกับบทบาทของบุคลากร
ทั้งสองสายงาน คือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายบริการอย่างเท่าเทียมกัน ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคคลากร ริ เริ่ มสร้า งสรรค์ นวัต กรรมที่ส ามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติง านได้ อย่างเหมาะสม เนื่อ งจากปัจ จุบัน
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีความหลากหลายทางความคิด ดังนั้นจึงควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
ความคิดสร้างสรรค์ ค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสุพิศาล ภักดีนฤนาถ (2557) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นามีความสาคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน
บุ ค ลากรให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ และพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เน้ น การท างานเป็ น ที ม น าไปสู่ ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันผู้บริหารควรปฏิบัติ ตนเป็นกันเอง ไม่ถือยศ ถือศักดิ์ และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับบุคลากรทุกคน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการทางานใหม่ ๆ ให้กับบุคลากร
ต้องให้ความสาคัญกับบทบาทของบุคลากรแต่ละสายงานอย่างเท่าเทียมกัน ผู้บริหารทุกระดับควรได้รับการอบรม
เทคนิคการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในเชิงนโยบายของการป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
พะเยา และนาไปสู่การปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ จึงจะทาให้การกาหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม จนกระทั่งนาไปสู่การที่บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
1.2 ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า
มีแนวทาง คือ มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่สามารถทางานได้อย่างมีความสุข เช่น จัด
ส่วนหย่อม ปลูกต้นไม้ให้สวยงาม การจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน เป็นต้น ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสานึก
รักองค์กร โดยปลูกจิตสานึกให้บุคลากรรักและสืบทอดในวัฒนธรรมการทางานที่ดีของมหาวิทยาลัย บุคลากรมีความ
รักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย บุคลากรมีความคุ้นเคยเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน ไม่แบ่งแยกพวก
พ้อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างสมาชิก และบุคลากรอื่น
ซึ่งสอดคล้องกับอรนุช ใดงาม (2556) ที่กล่าวว่า สนับสนุนให้มีการทางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ
สอดคล้องกับนรินทร์ ขุนมิน (2558) ที่กล่าวว่า สถานศึกษามีบรรยากาศการประชุมที่กระตุ้นให้บุคลากรมีการแสดง
ความคิดเห็นโดยทั่วถึง พบว่า ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศในการประชุมให้เป็นกันเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้
ร่วมทีม
1.3 ด้านโครงสร้างองค์กร และระบบการจัดการ พบว่า ผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ ต่างมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่ามีแนวทาง คือ ควรมีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมและคล่องตัว เนื่องจากการทางานของบุคลากรสาย
บริการส่วนใหญ่จะเป็นการทางานด้านเอกสารการดาเนินการส่งต่อเรื่องขออนุมัติ การตรวจสอบ การเบิกจ่าย ฯลฯ
จึงเป็นลักษณะของงานบริการที่ต้องใช้เวลาในการเสนอตามขั้นตอนผ่านผู้บังคับบัญชาแต่ ละระดับขึ้นไป ทั้งนี้การ
ดาเนินงานบางอย่างสามารถยืดหยุ่นได้ แต่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยด้วย มีการมอบหมายภารกิจ
และความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและชัดเจน ทาการพัฒนาระบบและโครงสร้างต่าง ๆ เพื่อให้มี
การจัดเก็บความรู้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเข้า
ใช้ได้ง่าย หรือควรจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะรับหน้าที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
บุคลากรควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในงานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม และควรได้รับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะที่
จาเป็นต่อการจัดการความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งฤทัย โสภา (2552) ที่กล่าวว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ กรโดยไม่ยึดติด กับประเพณี เดิม เพื่อ ให้เกิด การเรีย นรู้สิ่ งใหม่ สร้า งหลั กสู ตรการอบรมด้า นคอมพิว เตอร์แ ก่
- Proceedings -

499

บุคลากร พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลในองค์กร ปรับเปลี่ยนหน้าที่และเพิ่มเติมความรู้ในหน้าที่ องค์กรควร
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกัน ภายนอกหน่วยงานของตนโดยกาหนดในระดับนโยบายบริหารเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ภายในองค์กร สารวจและวางแผนการเรียนรู้
1.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ต่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีแนวทาง
คือ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุกด้านให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสะดวกต่อการนาไปใช้ ควรมีการ
จัดระบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทั นต่อความต้องการ พัฒนาบุคลากรให้
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตนต้องการ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากัดการใช้เทคโนโลยีที่ส้นิ เปลือง เช่น การบันเทิง social media ให้มีสัดส่วนการใช้
งานที่น้อยที่สุด ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพอหทัย ภิรมย์
ศรี (2554) ที่กล่าวว่า ด้านการคิดค้นนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนควรจัดอบรม ศึกษาดูงานแก่บุคลากร
และจัดหางบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ และสอดคล้องกับกัญชรส เมนกูลเกตุสิงห์ (2558) ที่กล่าวว่า ด้าน
การคิดเชิงระบบ พบแนวทางที่สาคัญคือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกหัด
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย
1.5 ด้านความสามารถของบุคลากรการเสริมแรงและการจูงใจ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ต่างมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีแนวทาง คือ บุคลากรควรมีความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพื่อให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโครงการสัมมนา อบรมให้ความรู้ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก –
ภายในองค์กรมาให้ความรู้แก่บุคลากร หรือจัดกิจกรรมให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะที่จาเป็น
ในการพัฒนางาน และศักยภาพในการทางาน เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน กล้าคิด
กล้าตัดสินใจ ในงานที่ได้รับมอบหมาย มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับ
บุค ลากรสายบริ ก ารอย่า งชัดเจนอย่า งเป็ นรู ปธรรม เปิ ดโอกาสให้ บุค ลากรมีส่ว นร่ว มในการตั ด สิน ใจและแสดง
ศักยภาพในการทางาน มหาวิทยาลัยมีการยกย่อง ชมเชย และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นอย่าง
ยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ พอหทัย ภิรมย์ศรี (2554) ที่กล่าวว่า ด้านการจูงใจในการทางาน ผู้บริหารควรกล่าวยกย่อง
ชมเชย มอบของขวัญและรางวัลด้วยความยุตธิ รรม
2. อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาได้นามาอภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นที่มีความสอดคล้องต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
2.1 แพนศรี ศรีจันทึก (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
สายสนั บ สนุ น กรณี ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน สอดคล้ อ งกั บ งานศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ ง นี้ คื อ
มหาวิทยาลัย ควรมีการส่งเสริมบุคลากรสายบริการให้มีการพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานและวิธี คิดค้น
คว้าหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในการบริหารจัดการการ
ทางานให้ประสบผลสาเร็จเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
2.2 อรนุช ใดงาม (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอดคล้องกับงานศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกสายงานควรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และให้
เกิดพื้นที่สาหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มหาวิทยาลัยจัดบุคลากรให้เหมาะสมตามโครงสร้างการ
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บริหาร ผู้นาควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ควรสร้างความสัมพันธ์ให้พนักงานทุกหน่วยงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ กันทาให้การติดต่อประสานงานมีความคล่องตัว
รับทราบถึงความสาคัญของวัฒนธรรมองค์ก รที่ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ระหว่างหน่วยงาน จัดให้ มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในที่เป็นเวทีใหญ่ สนับสนุนให้มีการทางานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสมาชิก และบุคลากรอื่น บุคลากรต้องคิดให้ทันสถานการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
กล่าวโดยสรุป แนวทางการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานสายบริการ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจัยหนึ่งที่มีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสาคัญต่อการเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ คือ ภาวะ
ผู้นาองค์กรผู้นาควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในบทบาทและ
ความสาคัญของบุคลากรแต่ละสายงาน ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน คอยสนับสนุนเติมเต็มในการปฏิบัติ
ภารกิจให้แก่มหาวิทยาลัย สนับสนุนให้มกี ารทางานเป็นทีม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมร่วมเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร และระบบการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศล้ว นมาจากการ
บริหารจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ดังนั้น หากทัศนคติการบริหารจัดการของผู้นาองค์กรทั้งในระดับสูงลง
มาถึงระดับล่างเป็นไปในทางใดจะให้ความสาคัญต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ทิศทางของ
มหาวิทยาลัย และทุกองคาพยพก็จะดาเนินไปตามทิศทางนั้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งหน่วยงานขึน้ มารับหน้าที่ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการความรู้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ
2. มหาวิทยาลัยควรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ และเข้าใจถึงนโยบายและทิศทางการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในส่วนค่านิยมร่วม ซึ่งมุ่งเน้นให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) เพื่อให้บุคลากรได้มีบทบาทร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ดีในการสร้างการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งสองสายงานภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อข้อมูลการศึกษามาเป็นฐานในการสร้างรูปแบบการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในทุกระดับการ
ปฏิบัตงิ าน
2. ควรศึกษาตัวแปรที่อาจส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากการศึกษา
5 ปัจจัย คือ 1. ภาวะผู้นาแห่งการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ 2. บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร
3. โครงสร้างองค์กร และระบบการจัดการ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5. ความสามารถของบุคลาการ การ
เสริมแรงและการจูงใจ เพิ่มเติมความหลากหลายของข้อมูล เพื่อจะนามาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยพะเยา
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เป็น
อย่างดีจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ตรวจแก้ไข
ให้ขอ้ เสนอแนะ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทา ผู้ศึกษารูส้ ึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้ให้
ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการศึกษาทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาให้ผู้ศึกษาเข้าสัมภาษณ์อย่างเร่งด่วน ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ
น้อง ๆ ที่ให้คาแนะนา ติชม ช่วยเหลือเป็นกาลังใจด้วยดีเสมอมา และสุดท้ายนี้หากงานศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็น
ประโชน์ ผู้ศึกษาขอมอบประโยชน์นั้นแด่ บิดา มารดา และพี่น้อง พร้อมทั้งเชิดชูพระคุณ ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธ์ประสาทวิชา อบรมสั่งสอน จนงานศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ประสบผลสาเร็จด้วยดี
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ประสิทธิภาพในการสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ของตารวจภูธรจังหวัดพะเยา
Performance in Investigation and Investigate Criminal Offenses Related to
Computer Crime of Phayao Provincial Police
มนตรี อินเปรีย้ ว1* และ พงษ์สนิท คุณนะลา2
Montri Inpreaw1* and Pongsanit Koonnala 2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการสืบสวนและการสอบสวนคดี
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของตารวจภูธรจังหวัดพะเยา 2) เพื่อทราบแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ตารวจสายงานสอบสวนและสายงานสืบสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปราม
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสารวจเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประชากร ในการศึกษาคือ ข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานสืบสวน และสายงานสอบสวน
ทั้งหมดในสังกัด ตารวจภูธรจังหวัดพะเยา จานวนทั้งสิ้น 204 นาย แบ่งเป็น ผู้ปฏิบัติงานในสายงานสอบสวน จานวน
55 นาย และ ผู้ปฏิบัติงานในสายงานสืบสวน จานวน 149 นายสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึก ษาพบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการสืบสวนและการสอบสวนคดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ของตารวจภูธรจังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัญหาสาคัญของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่
ความเข้าใจความหมายของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทาความผิด
และหาตัวผู้กระทาผิดความเข้าใจเรื่อง “การยืนยันว่าเป็นพยานหลักฐานที่แท้จริง ” การกู้ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว การ
ตีความศัพท์เฉพาะหรือพฤติการณ์ที่ต้องหาว่าเป็นความผิด การถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือ
สั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของรหัสลับของคอมพิวเตอร์ทาการถอดรหัสลับ การสืบค้นจากอีเมล์โดยสามารถหา
ข้อมูล IP ของเป้าหมาย จึงให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีการพัฒนากลไกการกาหนดภาระหน้าที่รับผิดชอบ ให้ชัดเจน คัด
สรรบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัย และสามารถใช้งานในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ตารวจภูธรจังหวัดพะเยา
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Abstract
The purposes of this research were: 1) analyze the effectiveness of investigations and investigations of
crimes related to computer crime; 2) To know the proper way to improve the skills of police officers,
investigators and Inquiry Officers. To enhance the effectiveness of computer crime suppression. The form of
research is quantitative approach. The survey was used as a tool to collect demographic data. Police Officer,
Investigative Officer and all investigations under the jurisdiction. Phayao Provincial Police A total of 204
employees were surveyed in 55 investigative groups and 149 investigators. The statistics used were frequency,
percentage, mean, and standard deviation.
The study indicated that Effectiveness of Investigation and Investigation of Crimes Against Computer
Crime of Phayao Provincial Police The overall picture is moderate. The key problem for the operator is
understanding the meaning of what they should know about computers. Collect evidence about the offense and
find the culprit. Understanding "Verification of True Evidence" Recovering Deleted Data Interpretation of specific
terms or circumstances that must be found guilty The decryption of computer data of any person. Or direct the
person involved in the data of the secret code of the computer to decrypt. Search by email, can find the IP
information of the target, so suggest that. It should develop a clear responsibility mechanism to select qualified
personnel. Provide ongoing training to practitioners. And supply advanced equipment. And it can be used in the
investigation of computer crime effectively.
Keywords: investigations and investigations, computer crime, Phayao Provincial Police.

บทนา
ปัจ จุ บัน การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมือ ง มีค วามซั บซ้ อ นมากยิ่ง ขึ้น เป็น ผลอั น สืบ
เนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสาคัญ และมีอทิ ธิพลต่อการดาเนินชีวติ ของคนใน
สังคม โดยมนุษย์ตอ้ งพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชวี ติ ประจาวันซึ่งเป็นแง่มุมของความเป็นประโยชน์ แต่ในอีกด้านหนึ่งสิ่ง
ที่เกิดขึ้นตามมา คือ ภัยร้ายหรื ออาชญากรรมที่เกิดจากเทคโนโลยี สภาพปัญหาอาชญากรรมและการให้บริการ
ประชาชนมี ค วามเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งมาก อาชญากรรมและปั ญ หาความไม่ส งบเรี ย บร้ อ ยในพื้ น ที่ มี รู ป แบบ
เปลี่ยนแปลงไป มีความซับซ้อนและมีปริมาณมากขึ้น เมื่อมีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ้น “ตารวจ” เป็นวิชาชีพที่มี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการปราบปรามอาชญากร ทัง้ นี้เนื่องจากภารกิจของตารวจ เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคง
ของชาติ และความผาสุกของประชาชน
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แม้วา่ สานักงานตารวจแห่งชาติ จะมีความพยายามในการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ตารวจ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แต่ในส่วนของการสืบสวนสอบสวนดาเนินการคดี
กับผู้กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ยังมีสถิติที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตารวจสายงาน
สืบสวนและสายงานสอบสวนในสถานีตารวจ ซึ่งถือว่าเป็นปราการด่านแรกในการที่จะรับมือและกาหนดแนวทางใน
การดาเนินการเมื่อมีเหตุความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นในพืน้ ที่ ยังประสบปัญหาสาคัญหลายประการ
ในฐานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่มีหน้าที่โดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาผิดในทุกรูปแบบ
ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิด
เกี่ ย วกั บอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของตารวจภู ธรจั ง หวั ด พะเยาเพื่อ เป็น แนวทางในการพัฒ นาการปฏิบัติง าน
ปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยต่อสังคมโดยรวมต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ของตารวจภูธรจังหวัดพะเยา
2. เพื่อทราบแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ตารวจสายงานสอบสวนและสายงาน
สืบสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวตาม

ด้านการสอบสวน
ปัจจัยส่วนบุคคล
( เพศ, อายุ, ชัน้ ยศ, ระดับการศึกษา,
ตาแหน่ง, ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน )
ปัจจัยภายในองค์กร
1. ความรู้ดา้ นเทคนิคของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านสอบสวน
2. ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐาน
3. รูปแบบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
4. การปรับใช้กฎหมาย
ปัจจัยภายนอกองค์กร
1. นโยบายรัฐ
2. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน

ประสิทธิภาพในการสืบสวนและการ
สอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของ
ตารวจภูธรจังหวัดพะเยา

ด้านการสืบสวน
ปัจจัยส่วนบุคคล
( เพศ, อายุ, ชัน้ ยศ, ระดับการศึกษา,
ตาแหน่ง, ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน )
ปัจจัยภายในองค์กร
1. ความรู้ดา้ นเทคนิคของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านสืบสวน
2. ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐาน
3. รูปแบบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
4. การปรับใช้กฎหมาย
ปัจจัยภายนอกองค์กร
1. นโยบายรัฐ
2. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
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วิธีวิทยาการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. พันตารวจเอก ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการตารวจภูธร
จังหวัดพะเยา หัวหน้าคณะทางานตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ และวิเคราะห์อาชญากรรมทางสื่อ
สังคมออนไลน์ของตารวจภูธรจังหวัดพะเยา
2. พั น ต ารวจเอก บวร ไชยค า ผู้ ก ากั บ การ (สอบสวน) กลุ่ ม งานสอบสวน ต ารวจภู ธ รจั งหวั ด พะเยา
คณะทางานตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ และวิเคราะห์อาชญากรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ของ
ตารวจภูธร จังหวัดพะเยา
3. ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประชากร ในการศึกษาคือ ข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานสืบสวน และสายงานสอบสวนทัง้ หมดใน
สังกัด ตารวจภูธรจังหวัดพะเยา จานวนทั้งสิ้น 204 นาย แบ่งเป็น ผู้ปฏิบัติง านในสายงานสอบสวน จานวน 55 นาย
และผู้ปฏิบัตงิ านในสายงานสืบสวน จานวน 149 นาย
ชนิดหรือแบบของมาตรวัดแบบสอบถาม ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่าตาม
วิธีข องลิ เกิร์ต (likert) โดยให้ มีระดับ วัด 5 ระดับ ความคิดเห็น คื อ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้อยที่สุ ด โดย
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
การแปลความหมายของคะแนน ให้คะแนนเฉลี่ยของประชากร เป็นเกณฑ์ ในการแปลความหมายของ
คะแนน โดยกาหนดระดับดังนี้
คะแนน
ระดับ
4.50-5.00
มากที่สุด
3.50-4.49
มาก
2.50-3.49
ปานกลาง
1.50-2.49
น้อย
1.00-1.49
น้อยที่สุด
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ผลการศึกษา
การวิจัยประสิทธิภาพในการสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของ
ตารวจภูธรจังหวัดพะเยา ซึ่งได้ทาการศึกษาจากข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานสอบสวน จานวน 55 นาย
และสายงานสืบสวน ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดพะเยา จานวน 149 นาย รวมทั้งสิ้น 204 นาย โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษา ดังนี้
1. ลักษณะข้อมูลประชากร
ด้านสอบสวน พบว่า ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 55 นาย ส่วนใหญ่สังกัดสถานี
ตารวจภูธรเมืองพะเยา จานวน 9 นาย คิดเป็นร้อยละ 16.36 ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 54 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 98.2 ตาแหน่งของประชากรส่วนใหญ่ ดารงตาแหน่งระดับ สารวัตร (สว.) จานวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ
43.64 ประชากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสายงานสอบสวนตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จานวน 21 นาย คิดเป็น
ร้ อ ยละ 38.18 ประชากรส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 32 นาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58.18
ประชากรส่วนใหญ่มชี นั้ ยศ พันตารวจตรี (พ.ต.ต.)–พันตารวจโท (พ.ต.ท.) จานวน 36 นาย คิดเป็นร้อยละ 65.45 ใน
ห้วงระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ที่ผ่านมาเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอบสวน
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ จานวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ 43.64 ส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรม ฯ ตั้งแต่
1-3 ครัง้ จานวน 20 นาย คิดเป็นร้อยละ 83.3 ของประชากรที่เคยผ่านการอบรม
ด้านสืบสวน พบว่า ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 149 นาย ส่วนใหญ่สังกัดกอง
กากับการสืบสวน ตารวจภูธรจังหวัดพะเยา จานวน 30 นาย คิดเป็นร้อยละ 20.13 ประชากรทั้งหมดเป็นเพศชาย
ตาแหน่งของประชากรส่วนใหญ่ ดารงตาแหน่งระดับ ผู้บังคับหมู่ (ส.ต.ต.-ด.ต.) จานวน 78 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.35
ประชากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสายงานสอบสวนตั้งแต่ 11-15 ปี จานวน 46 นาย คิดเป็นร้อยละ
30.87 ประชากรส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.จานวน 62 นาย คิดเป็นร้อยละ 41.61
ประชากรส่วนใหญ่มชี นั้ ยศ สิบตารวจตรี (ส.ต.ต.)–ดาบตารวจ (ด.ต.) จานวน 78 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.35 ในห้วง
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ที่ผ่านมาเคยเข้ารับการอบรมหลักสู ตรเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอบสวนเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ จานวน 25 นาย คิดเป็นร้อยละ 16.78 ส่วนใหญ่เคยผ่านการอบรม ฯ ตั้งแต่ 1-3 ครั้ง
จานวน 19 นาย คิดเป็นร้อยละ 76 ของประชากรที่เคยผ่านการอบรม
2. ความเห็นต่อการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
2.1 ความรู้ด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวนของผู้ปฏิบัตงิ าน
ด้านสอบสวน พบว่า ความรูท้ างเทคนิคการสอบสวนของผู้ปฏิบัติงานในสายงานสอบสวน
โดยรวมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.61 อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยในประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทาผิด โดยเป็นวัตถุหรือเป้าหมายที่ถูกกระทาต่อ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูล , Hacker,
ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 2.78 อยูใ่ นระดับปานกลาง และประเด็นความเข้าใจความหมาย
ของสิ่งต่างๆ และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น Hosting, ISP, Protocal, Log File, FTP มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 2.42 อยู่ในระดับ น้อย
ด้านสืบสวน พบว่า ในด้านความรู้ ทางเทคนิคการสืบสวนของผู้ปฏิบัติงานในสายงาน
สืบสวน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 อยู่ในระดับปานกลาง โดยในประเด็นความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาผิดที่มี
คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการล่อลวงเด็ก ,
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การค้าประเวณีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ , การค้ายาเสพติด เป็นต้น มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 2.95
อยู่ในระดับปานกลาง และประเด็นความเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ ที่ควรทราบในการปฏิบัติงานสืบสวน การ
กระทาความผิดในลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานคอมพิวเตอร์
เช่น Domain name, Account, Password, IP Address มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 2.29 อยู่ในระดับ
น้อย
2.2 การรวบรวมพยานหลักฐาน
ด้านสอบสวน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยประเด็น
“กฎข้อที่ 4 ผู้ท่ีเป็นเจ้าของคดี ต้องทาให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎในการรักษาความน่าเชื่อถือของ
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์” มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับมาก และ ประเด็น การประสบปัญหา
ในการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกระทาความผิดและหาตัวผู้ กระทาผิดคดีอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.02 อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านสืบสวน พบว่า ในด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยรวมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.08 อยู่
ในระดับ ปานกลาง โดยประเด็น “กฎข้อที่ 4 ผู้ท่ีเป็นเจ้าของคดี ต้องทาให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถู กต้องตามกฎหมายและ
กฎในการรักษาความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ” มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ
3.52 อยู่ในระดับ มาก และประเด็น ความเข้าใจเรื่อง “การยืนยันว่าเป็นพยานหลักฐานที่แท้จริง” (Authentication of
Evidence) ในส่วนของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ มากน้อยเพียงใดมีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 2.56 อยู่ในระดับ
ปานกลาง
2.3 การตรวจสอบพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้านสอบสวน พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจในสายงานสอบสวน ประสบปัญหามากที่สุดในการ
กู้ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว ซึ่งไม่สามารถทาได้ จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 67.27 และ ประสบปัญหาน้อยที่สุดในการ
ขอสาเนาข้อมูลไฟล์บางประเภท เช่น ไฟล์วีดีโอ ไฟล์เพลง ไฟล์เอกสาร เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถทาได้ จานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.27
ด้านสืบสวน พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจในสายงานสืบสวน ประสบปัญหามากที่สุดในการกู้
ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว ซึ่งไม่สามารถทาได้ จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 77.18 และ ประสบปัญหาน้อยที่สุดในการ
ตรวจสอบได้ว่ามีข้อมูลใดบ้างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สามารถทาได้ จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 42.28
2.4 รูปแบบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ด้านสอบสวน พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจในสายงานสอบสวน เคยทาคดีกรณีหมิ่นประมาท
มากที่สุด จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18 และมีประสบการณ์น้อยที่สุดในการทาคดีการขโมยชื่อโดเมน ซึ่งไม่มี
เจ้าหน้าที่คนใด เคยทาคดีเกี่ยวกับการขโมยชื่อโดเมน มาก่อน
ด้านสืบสวน พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจในสายงานสืบสวน เคยทาคดีเว็บไซต์การพนัน มาก
ที่สุด จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.45 และ คดีเว็บไซต์ลามกอนาจาร จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.09 และมี
ประสบการณ์นอ้ ยที่สุดในการทาคดีการขโมยชื่อโดเมน จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.04
2.5 การปรับใช้กฎหมาย
ด้านสอบสวน พบว่า ในการปรับใช้กฎหมายส่วนใหญ่เห็นว่าตนเอง ประสบปัญหาในการ
ตีความบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยเฉพาะการตีความศัพท์
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เฉพาะหรือพฤติการณ์ที่ต้องหาว่าเป็นความผิด เช่น คาว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายถึง “ข้อความ” ด้วยข้อมูล
“ลามกอนาจาร” ลักษณะอย่างไร เพียงใดจึงจะถือว่าเป็นการลามกอนาจาร หรือคาว่า “ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน” นัน้ ต้องมีพฤติการณ์ถึงขัน้ ไหน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับ มาก
ด้านสืบสวน พบว่า ในการปรับใช้กฎหมายส่วนใหญ่เห็นว่าตนเอง ประสบปัญหาในการ
ตีความบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยเฉพาะการตีความศัพท์
เฉพาะหรือพฤติการณ์ที่ต้องหาว่าเป็นความผิด เช่น คาว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายถึง “ข้อความ” ด้วยข้อมูล
“ลามกอนาจาร” ลักษณะอย่างไร เพียงใดจึงจะถือว่าเป็นการลามกอนาจาร หรือคาว่า “ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน” นัน้ ต้องมีพฤติการณ์ถึงขัน้ ไหน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 อยู่ในระดับมาก
2.6 ประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ด้ า นสอบสวน พบว่า ในด้ า นประสิ ทธิ ภ าพการสอบสวนอาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนสามารถสรุปสานวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ตั้งประเด็น
ค าถามทั่ ว ไป ได้ ทุ ก คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.00 และ ประเด็ น ที่ ส ามารถท าได้ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ถอดรหั ส ลั บ ของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของรหัสลับของคอมพิวเตอร์ทาการถอดรหัสลับ
หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว โดยสามารถทาได้ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.73
ด้านสืบสวน พบว่า ในด้านประสิทธิภาพการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสืบสวนสามารถสามารถสืบค้นข้อมูลบน Internet ผ่าน Google ได้อย่างชานาญทั้งในส่วนของ รูปภาพ ข้อความ
ฯลฯ มากที่สุด จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 55.03 และ ประเด็นที่สามารถทาได้น้อยที่สุดคือ สามารถสืบค้นจาก
อีเมล์โดยสามารถหาข้อมูล IP ของเป้าหมาย เพื่อนาไปขอข้อมูลเพื่อทราบที่อยู่ใน Internet โดยสามารถทาได้ จานวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37
2.7 นโยบายรัฐ
ด้านสอบสวน พบว่า ในด้านนโยบายรัฐที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานสอบสวน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยใน
ประเด็นที่ว่านโยบายการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะแยกส่วน ไม่มกี ารเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทาให้ขาดเอกภาพ เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.76 อยู่ในระดับ มาก
ด้า นสืบสวน พบว่า ในด้ า นนโยบายรั ฐ ที่ มีผ ลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบัติง านสืบสวน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยใน
ประเด็นที่ว่านโยบายการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะแยกส่วน ไม่มกี ารเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทาให้ขาดเอกภาพ เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัตงิ าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.81 อยู่ในระดับ มาก
2.8 การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ด้านสอบสวน พบว่า ในด้านการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ านสอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98 อยู่ในระดับ
น้อยด้านสืบสวน พบว่า ในด้านการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบสวน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนโดยรวมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.16 อยู่ในระดับ น้อย

- Proceedings -

511

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการวิจัย ประสิทธิภาพในการสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ของตารวจภูธรจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความรู้ด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวนของผู้ปฏิบัตงิ าน
ด้านสอบสวน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยในประเด็นความเข้าใจความหมายของสิ่ง
ต่างๆ และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น Hosting, ISP, Protocal, Log File, FTP มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในระดับ
น้อย ด้านสืบสวน พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยในประเด็นความเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ ที่ควร
ทราบในการปฏิบัติงานสืบสวน การกระทาความผิดในลักษณะของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในส่วนของข้อมูล
ส่วนบุคคลในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น Domain name, Account, Password, IP Address มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ใน
ระดับน้อย
ถือเป็นปัญหาที่สาคัญ เพราะคาเหล่านี้จัดว่าเป็นพยานหลักฐาน ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อเท็จจริง
ในมุมมองของการสอบสวนหาร่องรอยย้อนกลับไปถึงตัวผู้กระทาผิด ถ้าหากไม่เข้าใจความเหมาะของคาต่างๆ จะไม่
สามารถนามาวิเคราะห์ ตีความเป็นประโยชน์ตอ่ รูปคดีได้เลย และส่งผลให้กระบวนการสอบสวนด้วยประสิทธิภาพลง
ไป
2. การรวบรวมพยานหลักฐาน
ด้านสอบสวน พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง โดย ประเด็น การประสบปัญ หาในการ
รวบรวมพยานหลั ก ฐานทางอิเล็ ก ทรอนิกส์ เกี่ ย วกั บการกระทาความผิ ด และหาตั วผู้ ก ระทาผิ ด คดี อ าชญากรรม
คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านสืบสวน พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง ประเด็น ความเข้าใจเรื่อง “การยืนยันว่าเป็น
พยานหลักฐานที่แท้จริง (Authentication of Evidence) ” ในส่วนของพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ มากน้อย
เพียงใด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยูใ่ นระดับปานกลาง
เป็นปัญหาอย่างมาก เนื่องจากพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
องค์ประกอบความผิด สามารถนาไปสู่การติดตามจับกุมตัวผู้กระทาผิดได้ หากเจ้าหน้าที่ในสายงานสืบสวน ไม่ทราบ
และไม่สามารถพิจารณาได้ว่าพยานหลักฐานชิ้นนัน้ เป็นพยานหลักฐานที่แท้จริง จะส่งผลกระทบโดยตรงกับรูปคดี
3. การตรวจสอบพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้านสอบสวน พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจในสายงานสอบสวน ประสบปัญหามากที่สุดในการกู้ข้อมูลที่
ถูกลบไปแล้ว ซึ่งไม่สามารถทาได้ จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 67.27
ด้านสืบสวน พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจในสายงานสืบสวน ประสบปัญหามากที่สุดในการกู้ข้อมูลที่ถูก
ลบไปแล้ว ซึ่งไม่สามารถทาได้ จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 77.18
เจ้าหน้าที่ตารวจสายงานสืบสวนสอบสวนส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญ ในการดาเนินการดังกล่าว
แต่ควรทราบว่าการที่จะแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนในการดาเนินการ จะต้องทาโดยวิธีการ
ใด
4. รูปแบบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ด้านสอบสวน พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจในสายงานสอบสวน เคยทาคดีกรณีหมิ่นประมาท มากที่สุด
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18 เนื่องจากเป็นความผิดที่มีการกระทาลงบ่อยครั้งที่สุด โดยเฉพาะผ่านทางสื่อ
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สังคมออนไลน์ และมีประสบการณ์น้อยที่สุดในการทาคดีการขโมยชื่อโดเมน ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่คนใด เคยทาคดี
เกี่ยวกับการขโมยชื่อโดเมน มาก่อน เพราะถึงแม้ว่าจะมีคดีความเกิดขึ้นจานวนมาก แต่ผู้เสียหายมักจะไม่มาแจ้งความ
กับตารวจ
ด้านสืบสวน พบว่า เจ้ าหน้าที่ต ารวจในสายงานสืบสวน เคยทาคดี เว็บไซต์การพนัน มากที่สุ ด
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.45 เนื่องจากการเล่นพนันออนไลน์เกิดขึ้นแพร่หลายในทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงได้
ง่าย และมีประสบการณ์น้อยที่สุดในการทาคดีการขโมยชื่อโดเมน จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.04 เพราะถึงแม้ว่า
จะมีคดีความเกิดขึ้นจานวนมาก แต่ผู้เสียหายมักจะไม่มาแจ้งความกับตารวจ
5. การปรับใช้กฎหมาย
พบว่ า ในการปรั บ ใช้ ก ฎหมายเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยสื บ สวนและสอบสวน ส่ ว นใหญ่ ป ระสบปั ญ หา
เช่ น เดี ย วกั น ในการตี ค วามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด ทางคอมพิว เตอร์ พ.ศ. 2550
โดยเฉพาะการตีความศัพท์เฉพาะหรือพฤติการณ์ที่ต้องหาว่าเป็นความผิด เช่น คาว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายถึง
“ข้อความ” ด้วยข้อมูล “ลามกอนาจาร” ลักษณะอย่างไร เพียงใดจึงจะถือว่าเป็นการลามกอนาจาร หรือคาว่า
“ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” นั้น ต้องมีพฤติการณ์ถึงขั้นไหน อยู่ในระดับ มาก เพราะบทบัญญัติของ
กฎหมายบางอย่างไม่สามารถเขียนให้ทุกคนเข้าใจได้ คนที่เข้าใจจะต้องมีความรู้พนื้ ฐานทางคอมพิวเตอร์พอสมควรใน
ระดับหนึ่ง
6. ประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ด้านสอบสวน พบว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนส่วนใหญ่ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 มี
ปัญหาเกี่ยวกับการ ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของรหัสลับ
ของคอมพิวเตอร์ทาการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว
ด้านสืบสวน พบว่า เจ้าหน้าที่สายงานสืบสวน ส่วนใหญ่ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.37 ประสบ
ปัญหาในการสืบค้นจากอีเมล์โดยสามารถหาข้อมูล IP ของเป้าหมาย เพื่อนาไปขอข้อมูลเพื่อทราบที่อยูใ่ น Internet
ทั้ง นี้เนื่อ งจากเจ้า หน้า ที่ฝ่ ายสืบสวนสอบสวนส่ วนใหญ่ไ ม่มีค วามเชี่ย วชาญ ในการดาเนินการ
ดังกล่าว แต่ควรทราบว่าการที่จะแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน ที่มคี วามเชี่ยวชาญในการดาเนินการ เข้ามา
มีส่วนในการดาเนินการ จะต้องทาโดยวิธีการใด
7. นโยบายรัฐ
ด้ า นสอบสวน พบว่ า นโยบายรั ฐ มีผ ลต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติง านสอบสวนอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยในประเด็นที่ว่า
นโยบายการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะแยกส่วน ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ขาดเอกภาพ เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัตงิ าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.76 อยู่ในระดับ มากเป็นสิ่งที่บ่งชี้
ได้ว่า รัฐควรมีการกาหนดนโยบายการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจนและมีการกากับติดตาม
อย่างจริงจัง
ด้ า นสื บ สวน พบว่ า นโยบายรั ฐ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านสื บ สวนอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยในประเด็นที่ว่า
นโยบายการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะแยกส่วน ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ขาดเอกภาพ เกิดความซ้าซ้อนในการปฏิบัตงิ าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.81 อยู่ในระดับ มากเป็นสิ่งบ่งชี้ได้
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ว่า รัฐควรเปิดโอกาสให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สว่ นปฏิบัตสิ ามารถนานโยบายดังกล่าวไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
ด้านสอบสวน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนโดยรวมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 1.98 อยู่ในระดับ น้อย
ด้านสืบสวน พบว่า ด้านการมีส่วนร่ว มจากภาคประชาชนมีผลต่อประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน
สอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนโดยรวมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.16 อยู่ในระดับ น้อย
สานักงานตารวจแห่งชาติควรปรับเปลี่ยนแนวทางในการกาหนดนโยบายในการแสวงหาความ
ร่วมมือจากภาคประชาชน ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบงาน เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพของตารวจนั้น ไม่
สามารถกระทาได้เพียงลาพัง หากไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตารวจในการปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในการสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของตารวจภูธรจังหวัดพะเยา มีแนวทางในการดาเนินการดังนี้
1. ควรมีการพัฒนากลไกด้านการกาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ การกาหนดประเภทของคดี
ตามลาดับความสาคัญเช่น จานวนผู้เสียหาย จานวนมูลค่าความเสียหาย หรือความซับซ้อนของคดี ให้มีความชัดเจน
ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดาเนินการสืบสวนสอบสวน เช่น หน่วยงานปฏิบัตริ ะดับสถานีตารวจ หน่วยงานปฏิบัติระดับ กอง
บังคับการ กองบัญชาการ ทั้งนี้อาจกาหนดให้ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการดาเนินการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง เช่น การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานราชการ หรือเอกชน พร้อมทั้งกาหนดในแต่ละหน่วยงานรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ ของ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ขึน้ ทะเบียนเพื่อสร้างฐานข้อมูล ให้คาปรึกษา กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน
2. การคัดสรรบุคลากรเข้าสู่ระบบและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลกร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสอบเพื่อเลื่อนตาแหน่ง ไม่วา่ จะเป็นในส่วนของพนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน
3. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายว่าเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ทั่วถึงในทุกสถานีตารวจทั่วประเทศ
4. จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย และสามารถใช้งานในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ค้นคว้าอิสระถูกต้องสมบูรณ์และสาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
และขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาของตารวจภูธรจังหวัดพะเยาทุกท่าน ที่ให้การสนั บสนุนในการตรวจสอบ
เครื่องมือในการทาวิจัย ให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ อนุเคราะห์ สนับสนุน และเป็นกาลังใจที่สาคัญยิ่งในการทา
วิจั ย อี ก ทั้ ง ข้ า ราชการต ารวจสั ง กั ด ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด พะเยาที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และเสี ย สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา
Factors Affecting Decision Making on Money Saving with the Provident Fund
of University of Phayao Staffs
กอบแก้ว ชื่นสมพงษ์1* และ ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์2
Kobkaew Chuensompong1* and Chatthip Chaichakan 2
บทคัดย่อ
การค้นคว้าด้วยตนเองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงิน และข้อเสนอแนะ
แนวทางการออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งสิ้น จานวน 290 คน ใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้เครื่องมือศึกษาเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และอภิปราย จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลส่วนตัว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นบุคลากรสายบริการ รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 –
20,000 บาท อายุงาน อยู่ระหว่าง 5 - 6 ปี ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกมากกว่า 2 ปี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการ
รับรู้สมาชิกมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพในระดับ
ปานกลาง และมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อกองทุนสารองเลี้ยงชีพในระดับสูง โดยเฉพาะ
สมาชิกตระหนักถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตแก่สมาชิก เมื่อเกษียณอายุ หรือออกจากงาน หรือ
เสียชีวิต จากการศึกษาข้อเสนอแนะ และแนวทางการออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา พบว่า สมาชิกยังไม่เข้าใจในระเบียบของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ทราบข้อมูลน้อย เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์
น้อย จึงมีขอ้ เสนอให้มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่ขา่ วสารให้มากกว่านี้ ควรจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพให้มากขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้ที่ไม่เป็น
สมาชิกเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และการแนะนาข้อมูลสิทธิประโยชน์จากการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพมากขึน้
กองทุนสารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะเยา โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์
ด้านอื่น ๆ ให้กับสมาชิก เช่น เพิ่มทางเลือกให้แก่สมาชิกในการเลือกการลงทุนด้านอื่น
คาสาคัญ: การตัดสินใจ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
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Abstract
This self-study has a purpose. To study the factors that influence the saving decision. And suggestions
Guidelines for saving money with the provident fund of University of Phayao Quantitative research. The
researcher collected data from the population of the members of the Provident Fund totaling 290 people using
simple sample selection. The study instrument was a questionnaire. The data were analyzed by means of
percentage mean and discussion. The majority of respondents were female between 31-40 years of age. As
service personnel Income per month ranged from 15,001 to 20,000 Baht. The service life was between 5 and 6
years. Membership duration was more than 2 years. The perception of knowledge perception of members had a
high level of knowledge perception of benefits. Received from the fund at a moderate level. And there is a high
level of awareness and understanding about provident funds. Specifically, the members are aware of the
purpose of securing future membership. When retired or quit or died Based on a feedback study. And the way
to save money with the provident fund of University of Phayao staff found that members still do not understand
the rules of the provident fund. Know little information Because there is less publicity. Therefore, the university
should publish more information. Provides more seminars on provident funds. The recommendations of the study.
Universities should organize training programs to educate members and non-members about the rules,
regulations, and advice on the benefits of being a member of a provident fund. This will push Phayao University
staff to decide to become a member of the provident fund. Provident Fund of University of Phayao SCB Asset
Management should add other benefits to its members, such as giving members the option of investing in other
options.
Keywords: The decision, Provident Fund

บทนา
แนวคิดกองทุนส ารองเลี้ย งชีพ เป็ นการสร้างระบบสวัสดิ การสาหรั บลูก จ้า งภายในองค์ก ร โดยนายจ้า ง
จ่ายเงินสมทบ และลูกจ้างจ่ายเงินสะสม มีลักษณะเดียวกันกับกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือที่เรียกว่า
“กองทุน กบข.” เป็นการออมโดยสมัครใจมีความผูกผันระยะยาว (Contractual Saving) เพื่อประโยชน์กับลูกจ้างมีเงิน
ออมไว้ใช้หลังจากการเกษียณอายุไปแล้ว โดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน สังคม หรือรัฐบาล นอกจากนี้ยังผลประโยชน์
โดยตรงต่อนายจ้าง เพื่อสร้างขวัญกาลัง ใจ ความจงรักภักดีต่อองค์กร สาหรับประเทศไทยได้ริเริ่มให้มีจัดตั้งช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 และได้มีการออกพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ในปี พ.ศ.
2530 ซึ่งฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นต้น
ไป ปัจจุบันนี้มีกองทุนสารองเลีย้ งชีพ 407 แห่ง (กองทุนสารองเลีย้ งชีพไทย, 2559)
นอกจากนี้ ภาครัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญของการออมเงิน เนื่องจากการออมเงินเป็นปัจจัยที่สาคัญ
อย่างหนึ่งในระบบการลงทุน กองทุนสารองเลีย้ งชีพถือเป็นแหล่งที่มาของเงินออมที่ไหลเข้าสูร่ ะบบทางด้านเศรษฐกิจที่
สาคัญเป็นอย่างยิ่ง กองทุนสารองเลีย้ งชีพจึงนับว่ามีความจาเป็นและความสาคัญในการระดมเงินทุน ระยะยาวให้แก่
ตลาดทุนและตลาดเงิน (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง , 2559) เป็นกลไกในการสนับสนุนการลงทุน
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และการผลิตของภาคเอกชน ทาให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ทาง
ภาครัฐจึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพมากขึ้น โดยใช้สิ่งจู งใจในเรื่องของภาษีที่ให้แก่ผู้จัดการกองทุน
รวมทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เช่น เงินสมทบของนายจ้างและเงินสะสมของลูกจ้าง สามารถนามาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
ลดหย่อนภาษีได้ปีละไม่เกิน 300,000 บาท และการยกเว้นภาษีเงินผลประโยชน์จากการลงทุนของกองทุน เป็นต้น
มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้พิจารณาจัดตั้งวิทยาเขตที่จังหวัด
พะเยา โดยเริ่มการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายมา
จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งถาวร ณ ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา บนที่ดินเนื้อที่ 5,727 เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถื อได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็ น
มหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างเต็มรูปแบบ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 14 คณะ 2 วิทยาลัย 81 สาขา มีบุคคลากร
1,753 คน แยกเป็นสายวิชาการ 953 คน และสายบริการ 800 คน (กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559)
มหาวิทยาลัยพะเยาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการออมเงินในระหว่างที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อจะ
ได้มีเงินออมจานวนที่มากพอเมื่อถึงวันเกษียณอายุ และมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแก่บุคคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมติ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ส่งเสริมการออมของ
บุคลากร โดยพิจารณาจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น และประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วย กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
บุคลากร เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2553 จากนั้น มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแก่
บุคคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน และเพื่อเป็นสวัสดิการหลังจากเกษียณอายุงาน ออก
จากงาน หรือทุพพลภาพ โดยดาเนินการจดทะเบียนกองทุนสาเร็จแล้ว ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 (จงรั กไทย
เปลวทอง, 2555) และมีการดาเนินการหักเงินเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา
และปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งสิ้น จานวน 1,074 คน (กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559)
กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นจะดาเนินการไปได้ด้วยดี ก็ต่อเมื่อนายจ้างและลูกจ้างให้ความร่วมมือกัน
เป็นอย่างดี ดังนั้น มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทาการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากร
เป็นระยะ เริ่มตั้งแต่ในครั้งแรกช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มหาวิท ยาลัยพะเยาได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากร โดยวิทยากรจากกองทุนสารองลี้ยงชีพ ธนาคารไทยพาณิชย์มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุน ฯ สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ และทางเลือกในการลงทุน ในแต่ละกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง สิทธิประโยชน์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แต่ด้วยเวลาอันจากัด และผู้เข้ารับฟังซึ่งมีจานวนน้อย และครั้ง
ต่อมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่
บุคลากร โดยวิทยากรจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่ งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นกองทุนฯ
สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ และทางเลือกในการลงทุนในแต่ละกองทุนตามระดับความเสี่ยง สิทธิประโยชน์ของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จานวน 150 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับจานวนสมาชิก
กองทุนสารองเลีย้ งชีพบุคลากร
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ทั้งนี้ ผู้ศึกษาในฐานะที่ปฏิบัติง านมหาวิทยาลัย พะเยา ตาแหน่ง เจ้ าหน้าที่ บริห ารงานทั่ วไป สัง กัด งาน
สวั ส ดิ ก ารบุ ค ลากร กองการเจ้ า หน้ า ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด การด้ า นสวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินกับกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ และข้อเสนอแนะ แนวทางในการออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อนา
ความเข้าใจถึงรูปแบบการออมของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และข้อเสนอแนะที่ได้รับ ทาการรวบรวมเสนอเป็น
แนวทางเพื่อนาไปสู่การจูงใจให้มีการออมของบุคลากร ตลอดจนการตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพเพิ่มขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ และแนวทางการออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา

กรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา” โดยได้ศึกษาจากงานวิจัยของ กนกอร น้าสมบูรณ์ มาพิจารณา เรื่องการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพของพนัก งานธนาคารกรุ งไทย จากั ด(มหาชน) นามาเป็ นแนวทาง และปรับปรุงเป็นกรอบแนวคิดที่ ใช้ใ น
การศึกษา โดยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงกรอบแนวคิด ในการศึกษาได้ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
1.
2.

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
5. รายได้ตอ่ เดือน
อายุ
6. อายุงาน
ระดับการศึกษา
7. ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก
สายงาน
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
การรับรูเ้ กี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ด้านผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ด้านความรู้และความเข้าใจ

การตัดสินใจออมเงินกับ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ประชากร คือ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นสมาชิก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 1,074 คน คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน
ตามสัดส่วนของกลุม่ ประชากรภายใต้ความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ จานวน 290
คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบทดสอบที่สร้างตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลีย้ งชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด – ปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาย
งาน รายได้ต่อเดือน อายุงาน และระยะเวลาที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้แก่
1) ด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากรต่อ ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
2) ด้านการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การอ่านค่าหรือผลของการประมวลผล ดังนี้
- ค่าที่ได้ตงั้ แต่ 0-50% หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจในระดับต่า
- ค่าที่ได้ตงั้ แต่ 50-65% หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง
- ค่าที่ได้ตงั้ แต่ 65% ขึ้นไป หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจในระดับสูง
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะ และแนวทางการออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา
การสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า มีขั้นตอนในการสร้างตามลาดับ คือ
5. ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ
6. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่อ งมือในการศึกษาค้นคว้า จากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาความหมาย
ทฤษฎี แนวคิด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
7. พัฒนาเป็นร่างแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยสถาบันเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษา
ที่ใช้ในแบบทดสอบ และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
8. นาร่างแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบแบบทดสอบในเรื่องความถูกต้อง
ของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) แล้วนาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบ แล้วนาไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร  - Coefficient ของครอนบาค พบว่า ได้ค่าเท่ากับ 0.79 แล้วนา
แบบทดสอบที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาขอหนังสือนาส่งจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยงาน แจกแบบทดสอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 290 คน
ด้วยตนเอง และติดตามเก็บแบบทดสอบคืนหลังจากที่แจกให้กลุ่มตัวอย่าง รวบรวมแบบทดสอบที่ได้รับคืนทั้งหมด แล้วนามา
วิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ปทางสถิ ติ SPSS ในการประมวลผลและจั ด ทาตาราง
วิเคราะห์ทางสถิติ และสรุปผลการศึกษาทางสถิติเชิงพรรณนา ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยการแจกแจงความถี่ และคานวณหาค่าร้อยละของแบบทดสอบ
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2. ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และคานวณหาค่า
ร้อยละ แล้วสรุปผลในรูปแบบข้อความประกอบตารางสาหรับเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ
3. ข้อมูลที่เป็นคาถามแบบปลายเปิดเก็บรวบรวมเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาค้นคว้าในส่วนนี้ ผู้ศึกษาได้ออกแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย 2 ตัวเลือก ตอบ “ถูก”และ”ผิด” แบบสอบถามเป็นคาถามที่เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจปัจจัยเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลีย้ งชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทดสอบระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่า ง โดยกาหนดค่า และทาการประมวลผลออกมาเป็นค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรู้ความเข้าใจต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตาราง 1

แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ของระดับการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
คาถาม

1. เงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนสามารถนามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่
จ่ายจริง โดยมีจานวนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
2. เมื่อสมาชิกออกจากกองทุนจะได้รับสิทธิการยกเว้นการหักภาษีจาก
เงินกองทุนที่ได้รับ ไม่วา่ จะด้วยเหตุเสียชีวติ ทุพลภาพ หรือเกษียณอายุ
3. สมาชิกที่อายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริบูรณ์ เมื่อออกจากกองทุนจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ จากเงินกองทุนที่ได้รับ แม้ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก
จะน้อยกว่า 5 ปี
4. เงินผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รบั คือ เงินสะสมจากเงินเดือนของตนเอง
และเงินสมทบจากเงินที่ นายจ้างจ่ายให้ เท่านัน้
5. สามารถโอนสิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนให้แก่ผู้อื่นได้
6. กองทุนไม่มกี ารจ่ายดอกเบีย้ หรือเงินปันผลให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือน
7. ในกรณีที่เปลี่ยนสถานที่ทางาน สมาชิกไม่สามารถขอโอนเงินจากกองทุนเดิม
ไปออมต่อในกองทุนนายจ้างรายใหม่ได้
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ระดับการรับรู้
ตอบถูก ตอบผิด แปลผล
(%)
(%)
256
34
สูง
(88.28)
(11.72)
235
55
สูง
(81.03) (18.97)
83
207
ต่า
(28.62) (71.38)
92
(31.72)
148
(51.03)
212
(73.10)
103
(35.52)

198
(68.28)
142
(48.97)
78
(26.90)
187
(64.48)

ต่า
ปานกลาง
สูง
ต่า
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ตาราง 1 (ต่อ)
คาถาม
8. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ ตลอดระยะเวลาการเป็น
สมาชิก
9. สมาชิกสามารถลาออกจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และกลับเข้ามาเป็น
สมาชิกกองทุนได้อีกเมื่อลาออกจากกองทุนครบ 1 ปี
10. เมื่อเกษียณอายุ สมาชิกยังสามารถลงทุนต่อเนื่องโดยการเก็บเงินไว้ใน
กองทุนต่อไป(คงเงิน) หรือจะขอทยอยรับเงินเป็นงวดๆ ก็ได้ เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

ระดับการรับรู้
ตอบถูก ตอบผิด แปลผล
(%)
(%)
152
138
ปานกลาง
(52.41) (47.59)
108
182
ต่า
(37.24) (62.76)
230
60
สูง
(79.31) (20.69)
1,619
(55.83)

รวม

1,281
(44.17)

ปาน
กลาง

จากตาราง 1 พบว่า จากการประมวลผลเพื่อวัดระดับการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อผลประโยชน์ที่
จะได้รับจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพของสมาชิก ปรากฏว่าในภาพรวมมีบุคลากรตอบถูก จานวน 1,619 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 55.83 ตอบผิด จานวน 1,281 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.17 แสดงว่าสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่มี
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อคาถามที่สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่มีการรับรู้อยู่ในระดับสูง
คือ เงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ ากองทุนสามารถนามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง โดยมีจานวนสูงสุดไม่เกิน
10,000 บาท มากที่สุด จากคาตอบที่ตอบถูก จานวน 256 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.28 เมื่อสมาชิกออกจากกองทุนจะ
ได้รับสิทธิการยกเว้นการหักภาษีจากเงินกองทุนที่ได้รับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุเสียชีวิต ทุพลภาพ หรือเกษียณอายุ มีคาตอบที่
ตอบถูก จานวน 235 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 81.03 เมื่อเกษียณอายุ สมาชิกยังสามารถลงทุนต่อเนื่องโดยการเก็บเงินไว้ใน
กองทุนต่อไป(คงเงิน) หรือจะขอทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ ก็ได้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง มีคาตอบที่ตอบถูก
จานวน 230 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 79.31 กองทุนไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินปันผลให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือน มี
คาตอบที่ตอบถูก จานวน 212 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.10 รองลงมามีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีคาตอบที่ตอบถูก จานวน 152 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
52.41 สามารถโอนสิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนให้แก่ผู้อ่ืนได้ มีคาตอบที่ตอบถูก จานวน 148 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
51.03 ตามลาดับ และการรับรู้อยู่ในระดับต่า ได้แก่ สมาชิกสามารถลาออกจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกลับเข้า
มาเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกเมื่อลาออกจากกองทุนครบ 1 ปี มีคาตอบที่ตอบถูก จานวน 108 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
37.24 ในกรณีที่เปลี่ยนสถานที่ทางาน สมาชิกไม่สามารถขอโอนเงินจากกองทุนเดิมไปออมต่อในกองทุนนายจ้างราย
ใหม่ได้ มีคาตอบที่ตอบถูก จานวน 103 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.52 เงินผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับคือ เงินสะสม
จากเงินเดือนของตนเอง และเงินสมทบจากเงินที่ นายจ้างจ่ายให้เท่านั้น มีคาตอบที่ตอบถูก จานวน 92 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 31.72 และสมาชิกที่อายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริบูรณ์ เมื่อออกจากกองทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเ งินได้ จาก
เงินกองทุนที่ได้รับ แม้ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกจะน้อยกว่า 5 ปี มีคาตอบที่ตอบถูก จานวน 83 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
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28.62 เป็นอันดับสุดท้าย
2. ด้านการรับรู้และความเข้าใจต่อกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตาราง 2

แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ของระดับการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ
คาถาม

1. กองทุนสารองเลีย้ งชีพเกิดขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. การเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนเกิดจากความสมัครใจของบุคลากร ไม่มี
สภาพบังคับ
3. ลูกจ้างชั่วคราวที่มีสัญญา 1 ปี สามารถสมัครสมาชิกกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพได้
4. มหาวิทยาลัยพะเยาให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
เป็นผู้จัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพมหาวิทยาลัยพะเยา
5. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้าง
เมื่อเกษียณอายุหรือออกจากงาน หรือเสียชีวติ
6. กองทุนสารองเลีย้ งชีพเป็นกองทุนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
7. เงินสมทบคือเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายเข้ากองทุนในอัตราเดียวกับเงินที่
ลูกจ้างจ่ายสะสม
8. ลูกจ้างสามารถร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพขึน้ เอง โดยนายจ้าง
ไม่มสี ่วนร่วม
9. สมาชิกจะระบุผู้รับประโยชน์ในหนังสือแสดงเจตนาให้รับประโยชน์จาก
เงินกองทุนแทน กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย หรือไม่ก็ได้
10. การเลิกกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจานวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุน
11. หากสมาชิกไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุนใดนโยบายหนึ่ง จะถือ
ว่าเลือกนโยบายที่มีความเสี่ยงปานกลาง
12. ท่านคิดว่าการรับรู้สทิ ธิประโยชน์ในกองทุนสารองเลีย้ งชีพมีผลในการ
ตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลีย้ งชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา

ระดับการรับรู้
ตอบถูก ตอบผิด แปลผล
(%)
(%)
105
185
ต่า
(36.21) (63.79)
262
28
สูง
(90.34)
(9.66)
109
181
ต่า
(37.59) (62.41)
254
36
สูง
(87.59)
(12.41)
277
13
สูง
(95.52)
(4.48)
270
20
สูง
(93.10)
(6.90)
261
29
สูง
(90.00) (10.00)
176
114
ปานกลาง
(60.69) (39.31)
198
92
สูง
(68.28) (31.72)
175
115
ปานกลาง
(60.34) (39.66)
133
157
ต่า
(45.86) (54.14)
269
21
สูง
(92.76)
(7.24)
2,489
(71.52)

รวม
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(28.48)

สูง
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จากตาราง 2 พบว่า จากการประมวลผลเพื่อวัดระดับการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อผลประโยชน์ที่
จะได้รับจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพของสมาชิก ปรากฏว่าในภาพรวมมีบุคลากรตอบถูก จานวน 2,489 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 71.52 ตอบผิด จานวน 991 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.48 แสดงว่าสมาชิกกองทุ นสารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่มี
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพระดับสูง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อคาถามที่สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่มีการรับรู้อยู่ในระดับสูง
คือ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างเมื่อเกษียณอายุหรือออกจากงาน หรือ
เสียชีวติ มากที่สุด จากคาตอบที่ตอบถูก จานวน 277 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 95.52 กองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่มี
ฐานะเป็นนิตบิ ุคคล จากคาตอบที่ตอบถูก จานวน 270 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 93.10 ท่านคิดว่าการรับรู้สิทธิประโยชน์ใน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพมีผลในการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จาก
คาตอบที่ตอบถูก จานวน 269 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.76 การเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนเกิดจากความสมัครใจของ
บุคลากร ไม่มีสภาพบังคับ จากคาตอบที่ตอบถูก จานวน 262 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.34 เงินสมทบคือเงินที่
มหาวิทยาลัยจ่ายเข้ากองทุนในอัตราเดียวกับเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม จากคาตอบที่ตอบถูก จานวน 261 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 มหาวิทยาลัยพะเยาให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยพะเยา จากคาตอบที่ตอบถูก จานวน 254 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 87.59 สมาชิกจะระบุผู้รับประโยชน์ใน
หนังสือแสดงเจตนาให้รับประโยชน์จากเงินกองทุนแทน กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย หรือไม่ก็ได้ จากคาตอบที่ตอบ
ถูก จานวน 198 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 68.28 รองลงมามีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ลูกจ้างสามารถร่วมกัน
จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นเองโดยนายจ้างไม่มีส่วนร่วม จากคาตอบที่ตอบถูก จานวน 176 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
60.69 การเลิกกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดของ
กองทุน จานวน 175 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.34 ตามลาดับ และการรับรู้อยู่ในระดับต่า ได้แก่ หากสมาชิกไม่แสดง
เจตนาเลือกนโยบายการลงทุนใดนโยบายหนึ่ง จะถือว่าเลือกนโยบายที่มีความเสี่ยงปานกลาง จากคาตอบที่ตอบถูก
จานวน 133 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.86 ลูกจ้างชั่วคราวที่มีสัญญา 1 ปี สามารถสมัครสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้
จากคาตอบที่ตอบถูก จานวน 109 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.59 กองทุนสารองเลี้ยงชีพเกิดขึ้นตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา จากคาตอบที่ตอบถูก จานวน 105 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 36.21 เป็นอันดับสุดท้าย

สรุปผลและอภิปรายผล
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นบุคลากรสาย
บริการ รายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,001 – 20,000 บาท อายุงานอยูร่ ะหว่าง 5 – 6 ปี ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกมากกว่า 2 ปี
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพระดับปานกลาง ข้อคาถามที่สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ส่วนใหญ่มกี ารรับรู้อยูใ่ นระดับสูง คือ เงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนสามารถนามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่าย
จริง โดยมีจานวนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เมื่อสมาชิกออกจากกองทุนจะได้รับสิทธิการยกเว้นการหักภาษีจาก
เงินกองทุนที่ไ ด้รับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุเสียชีวิต ทุพลภาพ หรือเกษียณอายุ เมื่อเกษียณอายุ สมาชิกยังสามารถลงทุน
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ต่อเนื่องโดยการเก็บเงินไว้ในกองทุนต่อไป(คงเงิน) หรือจะขอทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ ก็ได้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่าง
ต่อเนื่อง มีคาตอบที่ตอบถูก กองทุนไม่มกี ารจ่ายดอกเบีย้ หรือเงินปันผลให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือน รองลงมามีการรับ
รู้อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก สามารถ
โอนสิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนให้แก่ผู้อ่ืนได้ ตามลาดับ และการรับรู้อยู่ในระดับต่า ได้แก่ สมาชิกสามารถลาออก
จากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และกลับเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนได้อีกเมื่อลาออกจากกองทุนครบ 1 ปี ในกรณีที่เปลี่ยน
สถานที่ทางาน สมาชิกไม่สามารถขอโอนเงินจากกองทุนเดิมไปออมต่อในกองทุนนายจ้างรายใหม่ได้ เงินผลประโยชน์
ที่สมาชิกจะได้รับคือ เงินสะสมจากเงินเดือนของตนเอง และเงินสมทบจากเงินที่ นายจ้างจ่ายให้เท่านั้น และสมาชิกที่
อายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริบูรณ์ เมื่อออกจากกองทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ จากเงินกองทุนที่ได้รับ แม้ระยะเวลา
ที่เป็นสมาชิกจะน้อยกว่า 5 ปี เป็นอันดับสุดท้าย
2.2 ด้านการรับรู้และความเข้าใจต่อกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพระดับสูง ข้อคาถามที่สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่ มี
การรับรู้อยู่ในระดับสูง คือ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างเมื่อเกษียณอายุหรือ
ออกจากงาน หรือเสียชีวติ มากที่สุด กองทุนสารองเลีย้ งชีพเป็นกองทุนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท่านคิดว่าการรับรู้สิทธิ
ประโยชน์ในกองทุนสารองเลี้ยงชีพมีผลในการตั ดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา การเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนเกิดจากความสมัครใจของบุคลากร ไม่มีสภาพบังคับ เงินสมทบคือเงินที่
มหาวิทยาลัยจ่ายเข้ากองทุนในอัตราเดียวกับเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสม มหาวิทยาลัยพะเยาให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะเยา สมาชิกจะระบุผู้รับประโยชน์ในหนังสือ
แสดงเจตนาให้รับประโยชน์จากเงินกองทุนแทน กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย หรือไม่ก็ได้ รองลงมามีการรับรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ลูกจ้างสามารถร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นเอง โดยนายจ้างไม่มีส่วนร่วม การเลิก
กองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุน ตามลาดับ
และการรับรู้อยู่ในระดับต่า ได้แก่ หากสมาชิกไม่แสดงเจตนาเลือกนโยบายการลงทุนใดนโยบายหนึ่ ง จะถือว่าเลือก
นโยบายที่มีความเสี่ยงปานกลาง ลูกจ้างชั่วคราวที่มสี ัญญา 1 ปี สามารถสมัครสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้ กองทุน
สารองเลีย้ งชีพเกิดขึน้ ตามบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอันดับสุดท้าย
3. สรุ ปผลการวิ เคราะห์ ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการออมเงิ นกั บกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีข้อเสนอแนะ และแนวทางการออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
3.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ไม่ค่อยชัดเจน มองไม่เห็นภาพ / ควรเผยแพร่ข่าวสารให้
มากกว่านี้ / เข้าใจน้อยมาก แต่ต้องการรู้มากกว่านี้ / ทราบข้อมูลน้อย เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์น้อยมาก / ไม่
ทราบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ / ไม่เข้าใจในระเบียบของกองทุนฯ / จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกองทุนฯ ให้มาก สมาชิก
ที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจความหมาย ความเป็นมาของกองทุนฯ / ควรจัดอบรมในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแรงชักจูงให้
บุคลากรเข้าร่วม / สมาชิกบางท่านยังไม่ค่อยเข้าใจ หรืออ่านเอกสาร ข่าวสารแล้วไม่ค่อยเข้าใจ
3.2 สมัครเป็นสมาชิก เพราะผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับ / ออมเงินในอนาคต มีเงินสะสม ได้ออม
ทรัพย์ ต้องการมีเงินเก็บก้อนหนึ่งไว้ยามเกษียณ / ได้เงินเพิ่ม เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยออกให้คนละร้อยละ 5 / เป็น
ผลดีสาหรับครอบครัว และเป็นการออมเงินไว้ใช้ในอนาคต / เป็นสวัสดิการที่เหมาะสมกับสมาชิก
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3.3 กองทุนจ่ายค่าตอบแทนดี แต่ถ้าหักเงินสะสมแล้ว จะเกิดผลกระทบ เพราะรายได้น้อย ค่าใช้จ่าย
มากไม่พอใช้ / กองทุนฯ หักเงินมากเกินไป
3.4 บริษัทจัดการกองทุน ฯ ควรรายงานผลการดาเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง / ควรประชาสัมพันธ์
หรือจัดส่งข้อมูลให้สมาชิกทราบ 3 เดือน ครั้ง
3.5 มหาวิทยาลัยควรสร้างแรงจูงใจในการออมเงินให้มากกว่านี้
อภิปรายผล
จากการสรุปผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ศึกษาได้พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยอภิปราย ดังนี้
1. ปัจจัยการรับรู้ข้อมูล สิทธิประโยชน์ในกองทุนสารองเลี้ยงชีพมีผลในการตัดสินใจออมเงินกับกองทุน
สารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นปัจจัยส่ วนบุคคล เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็น
สมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพระดับปานกลาง และมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพระดับสูง โดยเฉพาะสมาชิกตระหนักถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตแก่สมาชิกเมื่อเกษียณอายุ หรือ
ออกจากงาน หรือเสียชีวติ ซึ่งสอดคล้องกับกนกอร น้าสมบูรณ์ (2550) ที่กล่าวว่า ในเรื่องของปัจจัยแวดล้อม พบว่า มี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน ร้อยละ 70.81 การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน และสิทธิประโยชน์ที่ได้
จากกองทุนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ทั้งนี้ยังสอดคล้อ งกั บวุฒิชัย จานง (2523) ได้กล่ าวว่า การตัด สิน ใจเป็น กระบวนการเลือกในระหว่า ง
ทางเลือกต่าง ๆ และได้แบ่งขั้นตอนการตัดสินใจ สามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกออมเงินกับกองทุน
สารองเลีย้ งชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ข่าวสารที่เกี่ยวข้องนัน้ อยูใ่ นขัน้ ตอนในการตัดสินใจ เมื่อได้รับข่าวสาร
ที่สรรหามานั้น จาเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องและจาเป็นกับตัวปัญหาตลอดจนมีความเพียงพอในการตัดสินใจ จากนั้น
ประเมินค่าข่าวสาร (Evalution of Information) ประเมินค่าว่าข่าวสารที่ได้มานัน้ ถูกต้องเหมาะสมเพียงพอ ตรงกับเวลา
และสามารถที่จะนาไปวิเคราะห์ ในขั้ นตอนสาคัญคือกิจกรรมคัดเลือกซึ่งมาจากการกาหนดทางเลือก การเลือก
ทางเลือก และการปฏิบัติตามการตัดสินใจ พบว่าบุคลากรตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพราะมี
ความรู้และความเข้าใจในผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับ เช่น เป็นการออมเงินในอนาคตที่มีสว่ นของเงินสะสม และได้
เงินเพิ่มคือเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยที่ออกให้อีกคนละ 5 % จากเงินเดือนที่ได้รับ หากมองในระยะยาวเท่ากับผู้ที่
เป็นสมาชิกกองทุนได้ค่าจ้างมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพถึง 5 % ทาให้มีเงินเก็บก้อนหนึ่งไว้ยาม
เกษียณ และผลประโยชน์ทางภาษี โดยเงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนสามารถนามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่าย
จริงสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หรือเมื่อสมาชิกออกจากกองทุนจะได้รับสิทธิการยกเว้นการหักภาษีจากเงินกองทุนที่
ได้รับ ซึ่งมีการรับรู้ในระดับสูง นับว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ตัวบุคลากรเองและครอบครับเมื่อต้องออกจาก
งาน ไม่ ว่ า จะด้ ว ยเหตุ เ สี ย ชี วิ ต ทุ พ ลภาพ หรื อ เกษี ย ณอายุ ทั้ ง ยั ง จั ด เป็ น สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมกั บ บุ ค ลากรที่
มหาวิทยาลัยจัดหามาให้เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านให้แก่บุคลากรอีกทางหนึ่ง
2. จากการศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะ และแนวทางการออมเงิ น กั บ กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า บุคลากรมีข้อเสนอแนะ และแนวทางการออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสาร ไม่ค่อยชัดเจน มองไม่เห็นภาพ ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียด
ต่าง ๆ ไม่เข้าใจในระเบียบของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทราบข้อมูลน้อย เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์น้อยมากเข้าใจ
น้อยมาก สมาชิกบางท่านยังไม่คอ่ ยเข้าใจ หรืออ่านเอกสาร ข่าวสารแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอ้ งการรู้มากกว่านี้ ดังนี้จึงมี
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บุคลากรอีกส่วนหนึ่ง เสนอแนวทางการออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิท ยาลัยพะเยา ได้แก่
มหาวิทยาลัยควรเผยแพร่ขา่ วสารให้มากกว่านี้ ควรจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้มากขึ้น สมาชิกที่ไม่
เข้าใจจะได้เข้าใจความหมาย ความเป็นมาของกองทุนสารองเลีย้ งชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแรงชักจูง
ให้บุคลากรเข้าร่วมออมเงินกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เนื่องจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือการรับทราบ
ข้อมูลกองทุนสารองเลี้ยงชีพจากมหาวิทยาลัยและเอกสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับภัทรวรรณ อ่วมสาอาง
(2542) ที่กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจควรสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพมากขึ้น โดยการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตั ด สิ น ใจสมั ค รเป็ น สมาชิก กองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ มากขึ้น สอดคล้ อ งกั บวีระชาย จั น ทจร (2550) ที่ ก ล่ า วว่ า
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุน คือ บริษัทควรกระตุ้นให้พนักงานเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการออมผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพการจัดระบบการจัดการกองทุน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนสารองเลีย้ งชีพแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับจงรักไทย เปลวทอง (2555) ที่กล่าวว่า
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้บุคลากรมีประสบการณ์ในการลงทุนแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็น
สวัสดิการแก่ตนเอง และควรมุง่ ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสารองเลีย้ งชีพแก่บุคลากร
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และการแนะนาข้อมูลสิทธิประโยชน์จากการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะเป็นส่วน
ผลักดันให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพมากขึ้น
2. กองทุนสารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะเยา โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ควรเพิ่ม
สิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ ให้กับสมาชิก เช่น เพิ่มทางเลือกให้แก่สมาชิกในการเลือกการลงทุนด้านอื่น หรือเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่สมาชิกในการกู้ยมื เงิน ตลอดจนสามารถนาเงินจากกองทุนมาค้าประกันเงินกู้ได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีก ารศึก ษาปั จ จั ย ในการเลือ กลงทุ น ในแต่ล ะนโยบายความเสี่ ย งของกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคลากรสายวิชาการ และสายบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ปัจจัยในการเลือกลงทุน และลักษณะการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละสายงาน นามาปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงาน
ของกองทุนสารองเลีย้ งชีพต่อไป
2. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพมหาวิทยาลัย
จากเดิม ร้อยละ 5 ให้สามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เนื่องจากความต้องการ และความพร้อมทางการเงินของสมาชิกแต่ละคนมีไม่เท่ากัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจาก
หลายบุคคลฝ่าย โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความรู้และคาแนะนา แก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลั ยพะเยา ที่ได้ ประสิทธิประสาทวิชาความรู้อั นเป็นพื้นฐานต่อการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานทัง้ ในปัจจุบันและอนาคต และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านในการพิจารณาเครื่องมือ ผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน สุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ให้คาแนะนา ติชม ช่วยเหลือเป็นกาลั งใจมาโดยตลอด
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สาหรับความดีของการจัดทาผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขอมอบแก่บุพการีและคณาจารย์ที่ประสิทธิ
ประสาทวิชาให้ความรู้แก่ผู้เขียนทุกท่าน
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานของบุคลากรในสานักงานเทศบาล
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Influential Factors to The Stress on Work Performance of Personnel in Maeka
District Municipality Offices, Muang District, Phayao Province
อัจฉราพร เกียรติวงศ์1* และ อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์2
Aucharaporn Kiattiwong1* and Atthisit Muang In2
บทคัดย่อ
ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานของบุคลากรในสานักงานเทศบาลตาบลแม่
กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ครัง้ นี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1.) เพื่อศึกษาระดับ
ความเครียดในการทางานของบุคลากรในสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ว่าอยู่ในระดับใด
2 .) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานของบุค ลากรในสานักงานเทศบาลตาบล แม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม กลุ่มประชากรที่ทาการศึกษา
ได้แก่ บุคลากรในสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวนทั้งสิ้น 92 คน
ผลของการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ระดับความเครียดในการทางานของบุคลากรในบุคลากรในสานักงานเทศบาล
ตาบลแม่กา มีความเครียดในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.43 )
บุคลากรในสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา ที่มีระดับความเครียดในการทางานที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วน
บุคคลด้าน 1.) อายุ 2.) สถานภาพการสมรส 3.) ตาแหน่งงาน 4.) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กรและ 5.) รายได้
รวมเฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความเห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 5 ด้านมีผลต่อความเครียดในการทางาน ส่วน
ปัจจัยในการทางานที่มอี ทิ ธิพลต่อความเครียด ของ Cooper and Marshall ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านแหล่งภายนอก
องค์กร ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน ปัจจัยด้านบทบาทหน้าที่ปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร และ
ปัจจัยด้านลักษณะงาน โดยภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.42 )
คาสาคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทางาน
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Abstract
The study entitled “ Influential factors to the stress on work performance of personnel in Maeka
District Municipality Offices, Muang District, Phayao Province ” was a survey research aiming to 1.) investigate
the level of the job stress of Chiang MaiCentral Prison staff. 2.) examine factors influencing the job stress of
Chiang Mai Central Prisonstaff. Data were collected by questionnaires from 92 people in Maeka District Office ,
Muang District , Phayao Province.
The study could be summarized as follows. The job stress of personnel in Maeka District Municipality
Offices, Muang District, Phayao Province was in the medium level ( x = 3.43 ).
personnel in Maeka District Municipality Office Province , were found in different levels of job
stress anddifferent related personal factors , namely,1) age,2.) marital status, 3.) job position, 4.) period of
working with the organization and 5.) average monthly salary. They believed that those mentioned five factors
affected the job stress. Moreover, working factors in fluencing stress were Of Cooper and Marshall on 6
sides external causes, relationship in the organization, roles and duties , structure and atmosphere of
the organization , and job characteristics. Generally, Influential factors to the stress on work was in the
medium level ( x = 3.42 ).
Keywords: Influential factors to the stress on work

บทนา
สภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ในสังคมไทยยุค
โลกาภิวัฒน์ มีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชนทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบทเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชน ในสังคม ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มทวีคู ณเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สิ่งที่เห็น
ชัดเจนในสังคมปัจจุบัน คือ สภาพการดาเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างเร่งรีบ มีการแข่งขัน ต่อสู้ดิ้นรน เพื่อความอยู่
รอดของตนเอง สิ่ งเหล่านี้ก่อให้เกิ ดความเครียดทางจิตใจ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ สุขภาพกาย สุขภาพจิ ตของ
ประชาชน และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการลดขนาดขององค์กรลง แต่ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานให้มากขึ้น อย่างจริงจัง จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สภาพสิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการ
เปลี่ยนไป พฤติกรรมเผชิญกับความเครียดของข้าราชการ เป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิ ด
พยายามที่จะจัดการกับสิ่งที่มากระตุน้ ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล บุคคลที่จะเผชิญกับความเครียด
ได้คอื บุคคลที่รู้จักเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ (สิทธิกร อุทะนุต, 2547 : 1)
จากสภาพภาวะเศรษฐกิจที่มกี ารแข่งขัน ทาให้คา่ ใช้จ่ายสูงขึ้นต่อการดารงชีพของประชาชน ทาให้ประชาชน
ทั้งประเทศอยูใ่ นสภาวะย่าแย่ ค่าครองชีพสูงขึน้ ทาให้เกิดความเครียดโดยทั่วไปแล้วความเครียดจะเกี่ยวข้องกับ
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ความรู้สึกทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ฉุนเฉียว ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ชีวิตตกอยู่
ภายใต้แ รงกดดัน พยายามปรับตัว และเอาตัว รอดมากขึ้น ซึ่ง ล้วนแต่ก่ อให้เกิ ดความเครีย ดอย่างมากทั้ งสิ้น ใน
ขณะเดียวกันความเครียด ก็เป็นภาวะหนึ่งซึ่งข้าราชการ และบุคคลากรจะต้องเผชิญซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโอกาส
และการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อ มต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ ทั้งทางด้านสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีตา่ งๆ อันจะก่อให้เกิดความเครียด ขึน้ มาได้รวมทั้งการแข่งขัน ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในระหว่างเพื่อนร่วมงาน เมื่อมีการปรับระดับเงินเดือน หรือปรับตาแหน่งที่จะต้องสร้ างความก้าวหน้าให้กับ
ตนเอง ในอันที่จะต้องเลื่อนชั้นให้สูงขึ้น การได้รับผลตอบแทนที่ต่า จึงมีสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทน ความ
ประหยัด ความรอบคอบ การใช้ความคิดรวมถึงสัมพันธ์ภาพกับบุคคลต่าง ๆ การปรับตัวให้เข้ากับโอกาสสภาวะที่
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว การพั ฒ นาความรู้ ใ ห้ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ผลท าให้ เ กิ ด
ความเครียดวิธีการเอาชนความเครียด เป็นวิธีที่บุคคลพึงกระทาเพื่อขจัดภัยคุกคามโดยแสดงออกเป็นพฤติกรรมใน
รูปแบบต่างๆ อาจจะแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆผลของความเครียดก่อให้เกิดผลกระทบถึงการปฏิบัติงาน และชีวิต
ความเป็นอยูไ่ ด้(สิทธิกร อุทะนุต,2547 : 1)
ความเครียดเป็นกระบวนการของชีวิตส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากบุคคลต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตลอดเวลามีผลต่อบุคคล ทั้งด้านบวกและลบแต่ยังสามารถ
ด ารงชีวิต ตามปกติ ไ ด้ (บุ ญ วดี เพชรรั ต น์ ,2532: 1) ทั้ ง นี้ขึ้น อยู่กั บระดั บความเครี ย ด เครี ย ดของบุ ค คลการรั บ รู้
ประสบการณ์และความสามารถในการจัดการกับความเครียด ความเครียดที่เกิดในระดับต่าเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคล
ตื่น ตั ว กระตือ รือ ร้ น และท้ า ทายความสามารถความเครี ย ดในระดั บปานกลางที่ ค งอยู่น านและความเครี ย ด
ความเครียดในระดับสูงจะทาให้บุคคลรู้สึกว่าถูกคุกคาม ก่อให้เกิดโรคทางกาย และอาการทางจิตได้ จะทาให้เกิด
ความเหนื่อยหน่าย หรือทาเกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรงได้ และมีผลก่อให้เกิดการลาป่วยขาดงาน ลาออก ประสิทธิภาพ
ความเครียดในงานมีความแตกต่างกัน ตามลักษณะของงานและทักษะการจัดการกับความเครียดของบุคคลทั้งนี้
(Janis, 1952 อ้างในจิระพรอุดมกิจ , 2539: 31) ได้แบ่งระดับความเครียดเป็น 3 ระดับคือความเครียดระดับต่าเป็น
ความเครียดที่เกิดขึ้น และสิ้นสุดด้วยระยะเวลาสั้นๆ ไม่รุนแรงความเครียดระดับปานกลางความเครียดชนิดนี้ รุนแรง
กว่าชนิดแรกระยะเวลาสิน้ สุดอาจเป็นชั่วโมงความเครียดระดับสูงความเครียดชนิดนี้จะแสดงออกอยู่นานเป็นสัปดาห์
เป็นเดือน หรืออาจเป็นปี ส่วน(Frain & Valiga, 1979 อ้างใน สุกฤตา ศรีทองสุข, 2549: 59) แบ่งระดับความเครียดใน
งานตามความสามารถในการปรับตัวออกเป็นความเครียดชีวิตประจาวัน ความเครียดระดับน้อยปานกลาง และมาก
ซึ่งถ้าบุคคลไม่สามารถปรับตัวได้ จะแสดงออกเป็นความเครียดในระดับมาก อีกทั้งยัง กล่าวว่าความเครียดในระดับ
ปานกลาง จะทาให้คนกระตือรือร้น ในการทางาน ความเครียดในงานระดับน้อย จะทาให้เกิดความเฉื่อยชา และ
ความเครียดในงานระดับมาก จะทาให้เกิดความอ่อนล้า มึนงง เกิดความบกพร่องในการรับรู้และตัดสินใจ ดังนั้นระดับ
ความเครียดในงานจึงอาจก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่อบุคคล
เทศบาลตาบลแม่กาเป็นหน่ายงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน
มีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน มีจานวน ครัวเรือนประมาน 4,666 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 19,018 คน มีสถาบันและ
องค์กรต่างๆ ของภาครัฐเข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่หลายสถาบัน และหลายองค์กร จึ่งทาให้มีประชากรแฝงร่วมอยู่ในเขต
พื้นที่รวมถึงการมีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม การไฟฟ้า การสื่อ สารและโทรคมนาคม อีกทั้งโครงสร้างของ
เศรษฐกิจและโครงสร้างด้านสังคม ที่มคี วามสลับซับซ้อน ในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึน้ และ เทศบาลเป็นหน่วยงาน
ที่ใกล้ชดิ กับประชาชนมากที่สุด มีภาระงานมากแต่งบประมาณค่อนข้างจากัด การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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มีผลกระทบต่อบุคลากรในโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้ง ด้านการเมืองท้องถิ่น
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะปัจจัยด้านการทางาน ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ในการทางาน
ย่อมมีทั้งประสบผลสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หากบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมเกิดความ
พึง พอใจเกิ ดความสุ ข แต่เมื่อ บ่อ ยครั้ง ที่ ประสบกับอุ ปสรรคงานไม่ส าเร็จ ดั งตั้ง ใจย่อ มก่อ ให้ เกิ ด ความเครี ย ดได้
โดยเฉพาะผู้ต้องรับผิดชอบโดยตรงในงานนั้น ๆ
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ทาให้เกิดภาระงานในการที่จะต้องบริหารจัดการ ของเทศบาลตาบลแม่กา
เพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลให้บุคลากรในสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตกอยู่ในสถานการณ์
ของความรับผิดชอบ ในการงานที่ได้รับมอบหมาย อาจทาให้เกิดความเครียดในการทางานขึ้นมาได้ เพราะทุกคนไม่
สามารถหลีกหนีความเครียดในสถานการณ์ทุกรูปแบบได้
ด้วยเหตุดังกล่าวทาให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาถึงระดับความเครียดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานของ Cooper and
Marshall
(1983 อ้างในจิระพร อุดมกิจ 2539: 24) เพื่อมาเป็นแนวทางในการประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเครียดในการทางานทัง้ 6 ด้าน คือ
1. ด้านลักษณะงาน
2. ด้านบทบาทหน้าที่
3. ด้านความสาเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ
4. ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร
5. ด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน
6. แหล่งภายนอกองค์กร
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการหลีกเลี่ยงลดผ่อนคลายความเครียดจากการทางานและ สามารถ
จั ด การกั บ สิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดในการท างานอย่ า งถู ก วิ ธี ท าให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รได้ อ ย่ า ง
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการทางานของบุคลากรในสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ว่าอยู่ในระดับใด
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานของบุคลากรใน สานักงานเทศบาลตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางาน
1. ด้านลักษณะงาน

2. อายุ

2. ด้านบทบาทและหน้าที่

3. สถานภาพการสมรส

3. ด้านความสาเร็จและความก้าวหน้าใน

4. ระดับการศึกษา

อาชีพ

5. ตาแหน่ง

4. ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร

6. ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ านกับองค์กร

5. ด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน

7. รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน

6. แหล่งภายนอกองค์กร

8. จานวนบุตร
9. ภาวะหนี้สนิ
สมมุตฐิ านการวิจัย
1. บุคลากรในสานักงานเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีระดับความเครียดในการทางาน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความเครียดในการทางานมีผลต่อความเครียดของบุคลากรใน
สานักงานเทศบาลตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ในช่วงของการจัดทาโครงร่างวิจัย ผู้ศึกษาได้
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยแล้วจึงนามาสร้างแบบสอบถามจานวน 92 ชุดหลังจากนั้นผู้ศึกษานาแบบสอบถาม
ไปให้กลุ่มประชากรที่ทาการศึกษาตอบ และนาข้อมูลที่รวบรวมได้วิเคราะห์ด้วยสถิติที่เหมาะสมทดสอบสมมติฐาน
สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ประชากรที่ทาการศึกษา
ประชากรที่ ท าการศึ ก ษาในครั้ ง นี้เ ป็ น บุ ค ลากรในเทศบาลต าบลแม่ ก า จั ง หวั ด พะเยา จ านวน 92 คน
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารงาน สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สานักงานปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง ฝ่าย
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน่อยตรวจสอบภายใน โดยทาการศึกษาระยะเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ .ศ. 2558
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 รวมเวลา 1 ปี 7 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะของแบบสอบถาม
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แบบสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคคลแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความเครียดการทางานแบบสอบถามความเครียดทั่วไปจากการทางานดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลเป็นแบบสอบถามปลายปิดให้เลือกตอบเพียง ข้อเดียวมีข้อคาถาม
รวม 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร
รายได้รวมเฉลี่ย ต่อเดือน จานวนบุตร ภาวะหนีส้ ิน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางาน เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยนาแนวคิด
ทฤษฎีของคูเปอร์ และมาร์แชลทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านแหล่งภายนอกองค์กร ปัจจัยด้านสั มพันธภาพในที่ทางาน
ปัจจัยด้านบทบาทหน้าที่ ปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร ปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านความสาเร็จและ
ความก้ า วหน้า ในอาชี พ ได้ ศึก ษาร่ ว มกั บเอกสารต ารา และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาปรั บเป็ น แบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับมีระดับการวัดประเภทช่วงมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความเห็น
คาถามเชิงบวก
คาถามเชิงลบ
ระดับของความรู้สกึ ความเครียดมากที่สุด
1
5
คะแนน
ระดับของความรู้สกึ ความเครียดมาก
2
4
คะแนน
ระดับของความรู้สกึ ความเครียดปานกลาง
3
3
คะแนน
ระดับของความรู้สกึ ความเครียดน้อย
4
2
คะแนน
ระดับของความรู้สกึ ความเครียดน้อยที่สุด
5
1
คะแนน
การวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดที่มีสาเหตุจากการทางานด้านต่างๆมีจานวนทั้งสิ้น 30 ข้อ แบ่งเป็น
6 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านความสาเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโครงสร้าง และด้าน
บรรยากาศองค์กร ด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน ด้านแหล่งภายนอกองค์กร ข้อคาถามมีทั้งข้อความทางบวกและทาง
ลบจานวน 30 ข้อ การแปรผลจากคะแนนแบบสอบถามใช้เกณฑ์การแปลผล 5 ระดับโดยคานวณจากสูตร ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
=
5 – 1 = 0.80
จานวนชั้น
5
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
ระหว่าง 1.00 – 1.80
มีความเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ระหว่าง 2.61 – 3.40
มีความเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ระหว่าง 3.41 – 4.20
มีความเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ระหว่าง 4.21 – 5.00
มีความเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามความเครียดทั่วไป จากการทางานในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ดัดแปลงและปรับปรุง
จากหนังสือแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมายการวัดของพิชิต ดัดแปลงและปรับปรุงจากพิทักษ์ เทพ
สมบัติ โดยแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับมีระดับการวัดประเภท ชวงวัดเกี่ยวกับ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ขอคาถามมีทั้งหมดจานวน 5 ขอมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
บอยมากที่สุด
5 คะแนน
บอยมาก
4 คะแนน
บอย
3 คะแนน
นานๆครัง้
2 คะแนน
ไมมีเลย
1 คะแนน
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ผลการศึกษา
พบว่าบุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา ส่วนใหญ่มีความเครียดในการทางานที่มี สาเหตุมาจาก ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อ ความเครียดในการทางาน ของแหล่งความเครียดของ Cooper and Marshall มาเป็นแนวทางในการ
ประเมิ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเครี ย ดในการท างาน มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะงานนี้ มี ผ ลต่ อ
ความเครียดในการทางานระดับเห็นด้วยปานกลาง (ร้อยละ 3.71 ) บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา มีความคิดเห็นว่า
ปัจจัยด้านบทบาทหน้าที่น้ี มีผลต่อความเครียดในการทางาน ระดับเห็นด้วยปานกลาง ( ร้อยละ 3.53 ) บุคลากรใน
เทศบาลตาบลแม่กา มีความคิดเห็นว่า ปัจ จัยด้านความสาเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพนี้ มีผลต่อความเครียดใน
การทางาน ระดับเห็น ด้วยปานกลาง (ร้อยละ 3.29 ) บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กามีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้าน
โครงสร้างและบรรยากาศองค์กรนี้มีผลต่อความเครียดในการทางานระดับเห็นด้วยปานกลาง (ร้อยละ 3.68 )
บุคลากรในเทศบาลแม่กา มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านสัมพันธภาพในที่ทางานนี้ มีผลต่อความเครียดในการทางาน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง (ร้อยละ 3.04 ) บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กามีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านแหล่งภายนอก
องค์กรนี้ มีผลต่อความเครียดในการทางานระดับเห็นด้วย ปานกลาง ( ร้อยละ 3.29 )

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 และ มีอายุ
41-50 ปี จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 รองลงมาคืออายุระหว่าง 21-30 ปีจานวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 21.9
และอายุ 51-60 .ปีจานวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 6.1 ทั้งนี้บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กามีอายุน้อยสุด 26 ปี และมี
อายุสูงสุด 56 ปี
บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรสสมรสจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4
รองลงมา คือ สถานภาพการสมรสโสดจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 และหม้ายหย่าแยกกัน อยู่จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.1 และคู่สมรสตายจากจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาส่วนใหญ่ ปฏิบัตงิ านในตาแหน่ง ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 18
คนคิดเป็นร้อยละ 21.9 รองลงมา คือ ตาแหนงกองช่าง จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และตาแหน่งผู้บริหาร มี
จานวนน้อยที่สุดคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานกับองค์กรอยู่ในช่วง 6-10 ปี มากที่สุดจานวน 43 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ 5 ปี หรือต่ากว่า จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และน้อยที่สุดคือ 30 ปีขึ้นไป
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2
บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา ส่วนใหญ่มรี ายไดเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท จานวน 31 คนคิด
เป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา คือ 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 และ5,000 –
10,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 ตามลาดับ และน้อยที่สุด คือ รายไดรวมเฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า
20,000 บาทขึ้นไปจานวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 17.1
จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา ส่วนใหญ่มคี วามเครียดใน การทางานที่มสี าเหตุมา
จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานระดับปานกลางโดยด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.71 )
รองลงมา ด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร (x = 3.68) ด้านบทบาทหน้าที่ (x =3.53) ด้านแหล่งภายนอกองค์กร
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(x = 3.29) ด้านความสาเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ (x = 3.29) และด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
(x = 3.04)
1.2 ข้อมูลความเคลียดทั่วไปจากการทางาน
จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาจานวน 82 คนมีคะแนน ความเครียดในการทางาน
ระดับปานกลาง (x = 2.42) จากคะแนนเต็ม 5 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .7
การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กามีระดับความเครียดในการทางานต่า
จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา จานวน 82 คน มีคะแนน ความเครียดในการทางาน
ระดับปานกลาง (x = 2.42) จากคะแนนเต็ม 5 และมีส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ .74 นอกเหนือจากการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริม าณแล้ ว เพื่อ ยืนยัน สมมติฐ านดัง กล่าว ผู้ศึกษาจึงใช้เครื่อ งมือการสัมภาษณ์เพิ่มเติม โดยจากการ
สัมภาษณ์ บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา พบว่าความเครียดในการทางานระดับปานกลาง ของบุคลากรในเทศบาล
ตาบลแม่กา คือ การที่บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา เกิดการรับรูถึงความกดดันจากสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่
คาดว่าหนักหรือเกินความสามารถจะแกไขไดอันมีผลทาให้ร่างงกายเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อ ภาวะดังกล่าว เช่น
เกิดความวิตกกังวล เหนื่อยล้า ท้อแท้ ไมพึงพอใจในการทางาน ซึ่งจะส่งผลกระทบ ให้บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา
เกิ ด พฤติก รรมทาอะไรซ้ า ๆ บ่อ ย ๆ นอนไมหลั บ เป็ นต้น ดั ง นั้นจึ ง เป็ น การปฏิเสธสมมติฐานข้อ ที่ 1 ที่ตั้ง ไว วา
บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กามีระดับความเคลียดในการทางานต่า
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อความเครียดในการทางานมีผลต่อความ
เครียดในการทางานของบุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา จากผลการศึกษาพบว่า สมมติฐานนี้ไดรับการยอมรับ
เป็นบางส่วน เมื่อพิจารณา จากค่า T-Test และค่า F- Test เพื่อหาความแตกต่าง ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
ความ เครียดในการทางาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ (Sig. = 0.005 ) สถานภาพการสมรส ( Sig. = 0.012 )
ตาแหน่งงาน ( Sig.=0.000 ) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร ( Sig.=0.005 ) และรายไดรวมเฉลี่ยต่อเดือน ( Sig.=
0.000) มีผลต่อความเครียดของบุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการศึกษา
1. ระดับความเครียด
ระดับความเครียดของบุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาจานวน 82 คนมีความเครียดในการทางานระดับปาน
กลาง (x = 3.43 ) คือการที่บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาเกิดการรับรู ถึงความกดดันจากสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่คาดว่าหนักหรือเกินความสามารถจะแกไขได อันมีผลทาให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อภาวะดังกล่าว
เช่น เกิดความวิตกกังวล เหนื่อยล้า ท้อแท้ ไม่ พึงพอใจในการทางานซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ความเครียดชนิดนี้ จะมีระยะเวลาสิน้ สุดเป็นชั่วโมง หรือเป็นวัน เช่น ความเครียดจากภาระงานที่หนัก หรือเร่งดวน มี
เวลาจากัด ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นไมรุนแรงเช่นปวดศีรษะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียซึ่งจะส่งผล กระทบให้บุคลากรใน
เทศบาลตาบลแม่กาเกิดพฤติกรรมทาอะไรซ้าๆบ่อยๆกินมาก นอนไมหลับไมอยากทางานเป็นต้น ทาให้ผลการศึกษานี้
สอดคลองกับระดับความเครียดของ Janis (1952) และสอดคลองกับการศึกษา ของ จิระพร อุดมกิจ (2539) พบว่า
บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง มีความเครียดในระดับปานกลางและสอดคลองกับการศึกษาของ พศินแกวลี (2546) พบว่าเจา
หน้าที่สายตรวจมีความเครียดในระดับปานกลางระดับความเครียดมีอิทธิพลต่อ ผลปฏิบัติงานนอกจากนี้ ยังสอดคล
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องกับการศึกษาของจุฑารัตน์ สุคันธรัตน์(2541) พบว่าบุคลากรในโรงพยาบาลตากสินมีความเครียดในระดับปาน
กลาง
แต่ผ ลการศึก ษานี้ไ มสอดคลองกั บการศึกษาของ พรทิพ ย์ วิโ รจน์แ สงอรุณ (2528)พบว่า พยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ มีความเครียดในระดับต่า นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ ยังขัดแย้งกับการศึกษาของ ปุระ
ชัย เปี่ยมสมบูรณ (2531) พบว่าสารวัตรใหญ่ และสารวัตร มีความเครียดในระดับสูงรองลงมามีความเครียดในระดับ
ปานลาง
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ถึงแม้จะพบว่าบุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาส่วนใหญ่ มีความเครียดในการ
ทางานในระดับปานกลางแต่ก็ควรจะไดรับการแกไขและป้องกันไมให้ระดับความเครียดปานกลาง พัฒนาไปอยู่ใน
ระดับสูง เพราะจะทาให้สมรรถภาพ ความคิดด้อยและ สภาพร่างกายอ่อนแอ จะทาให้ รูสึกเหน็ดเหนื่อยง่าย ตัดสินใจ
ไมได ไมมีสมาธิในการทางาน หลงลืม และอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในการทางานไดง่าย การที่บุคคลมีการรับรู
เรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมส่งผลให้บุคคลมีการตอบสนองต่อการรับรู โดยแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับการรับรูนนั้ ๆ เมื่อ
เกิดความเครียดคนจะหมกมุ่นกับปัญหาของตัวเองไมคิดถึงคนอื่นรอบข้างและบางครัง้ มีอารมณ์ฉุนเฉียวก้าวร้าวโมโห
ง่ายหงุดหงิดไมอยากเข้าสังคมส่งผล
ในด้านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงหากเก็บความเครียด ในระยะยาวจะมีผลทาให้เกิดปัญหา
ครอบครัวหรือเสียความสัมพันธ์กับเพื่อน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานมีผลต่อความเครียดในการ
ทางาน จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความเครียดในการทางานของบุคลากรในเทศบาลตาบล
แม่กา 5 ด้านไดแก อายุ สถานภาพการสมรส ตาแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับองค์กร และรายไดรวมเฉลี่ยต่อ
เดือนเหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะการรับรู ของแต่ละบุคคลในเทศบาลตาบลแม่กา ยอมมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ประเมินตัดสินสถานการณหรือ เหตุการณนั้นๆ การรับรูของบุคคลเป็นสิ่งที่ทาให้บุคคลมีความแตกต่างกัน ถึงแม้จะ
รับรูในเรื่อง เดียวกันก็ไมมีบุคคลใด ที่จะมีการรับรู ที่เหมือนกับบุคคลอื่นทีเดียวเพราะบุคคลจะประมวลการรับรู นั้น
เป็นประสบการณที่มีความหมายเฉพาะตนเองซึ่งมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลนั้นๆด้วยโดยมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู เช่น เพศอายุ รายได การฝึกอบรมหรือการเรียนรู ประสบการณในอดีต และบทบาท
หน้าที่ และผลการศึกษา ยังสอดคลองกับงานศึกษา ของผู้ศึกษาท่านอื่นไดศึกษาไวดังนี้ จุฑารัตน์ สุคันธรัตน์ (2541)
พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลสูง ในการทานายความเครียดของบุคลากรไดแก่ลักษณะงานและ อายุ อรัญญา จรัสสุรยงค์
(2539) พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นรายได ปั ญ หาส่ ว นตั ว ประสบการณ อายุ สถานภาพการสมรส ล วนเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความเครียดทั้งสิ้นส่วน
สาหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานที่มีผลต่อความเครียดในการทางานที่บุคลากรใน
เทศบาลตาบลแม่กาเห็นว่ามีผลต่อความเครียดจากมากไปหาน้อยไดแก ปัจจัยด้านแหล่งภายนอกองค์กรคือการมี
ปัญหาครอบครัววิวกฤตการณในชีวิต ปัญหาการเงิน ปัญหาความสมดุลในความต้องการ และความสนใจจากส่วนตัว
ปัญหาการติดต่อ ประสานงานภายนอกองค์กร บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาเห็นว่าการเข้าเวรหมุนเวียนเช้าบ่าย
ดึกมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวการเดินทางมาทางานต้องใช้เวลานานเป็นอุปสรรคใน การทางานมี
ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ ในที่ทางาน คือ การรับรูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของตนเองที่มีต่อ ผู้ร่วมงาน ทุกระดับ
ในหน่วยงาน ไดแก่ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ ใต้บังคับบัญชา และบุคคล อื่นๆเนื่องจากบุคลากรในเทศบาล
ตาบลแม่กาต้องงมีการติดต่อสื่อสารร่วมงานกันมีปฏิสัมพันธ์การดาเนินงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและปฏิบัติงาน
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ร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ไดรับมอบหมายดังนั้นบุคลากร ในเทศบาลตาบล
แม่กา จึงเห็นว่าผู้ร่วมงานปฏิบัติงานก้าวก่ายหน้าที่กัน การมีความขัดแย้งกันในองค์กรความไมร่วมมือกัน หรือการ
ขาดความสามัคคีกันผู้ร่วมงานชอบใช้อารมณ์ในการปฏิบัตงิ าน
ปัจจัยด้านบทบาทหน้าที่ คือ การรับรูเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ ของตนเองอานาจ
หน้าที่ในการมอบหมายงาน ให้กับผู้อ่ืน และความมีอิสระในการปฏิบัติงาน บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา เห็นว่า
การที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงในงานทางานไมตรงกับความสามารถ หรือความถนัดงานมีการควบคุมมากความไม
ชัดเจนในบทบาทของตาแหน่งที่ท่าน ปฏิบัติงานเกิดความขัดแย้งต่อคาส่งที่ไดรับจากผู้บังคับบัญชา สามารถนาไปสู
ความไมพึงพอใจในงาน
ปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร คือ การรับรู ถึงระบบการบังคับบัญชา นโยบายการบริหารงาน
ของหน่วยงานวัตถุประสงค์ของหน่วยงานกฎระเบียบข้อบังคับ การมอบหมายงานและการประเมินผลงานบุคลากรใน
เทศบาลต าบลแม่ก า เห็ น ว่า ผู้ บั ง คั บบั ญ ชา มีน โยบายในการบริ ห ารงานไม ชัด เจน และไมให้ ค วามคุ้ ม ครองแก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทาให้บุคลากร ไมมีแนวทางในการปฏิบัตงิ าน ต่างคนต่างทางานโดยที่ไมมีเป้าหมายในการทางาน ก็
จะทาให้องค์กรมีการทางานอย่างไมมีประสิทธิภาพ ขวัญกาลังใจ และบรรยากาศในองค์กรก็มีความสาคัญในการ
ทางานมาก หากผู้บังคับบัญชาไมยุติธรรมหรือไมมีหลัก เกณฑ์ในการประเมินผลงานที่ชัดเจนมีการแบ่งงานที่ไม
เหมาะสมทั้งด้านปริมาณงานและตามความรู ความสามารถขาดแรงจูงใจ ในการทางาน
ปัจจัยด้านลักษณะงาน คือ การรับรู เกี่ยวกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติสภาพการทางานและสิ่งแวดล้อมทา
กายภาพในการทางานความเสี่ยงของงาน ความยากง่าย ของงานปริมาณของ งานที่รับผิดชอบเวลาที่ใช้ทางานรวมทั้ง
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานบุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาต้องปฏิบัติงานในปริมาณงานมากขึ้นใน
การดูแลประชากรที่เพิ่มจานวนมากขึ้น เจาหน้าที่ในการดูแลไมเพียงพอจึงต้องมีการทางานล่วงเวลา และงานมีความ
ซ้าซากจ าเจน่าเบื่อนอก จากนี้งานที่ทามีค วามเสี่ย งต่อ ชีวิต และสุ ขภาพทางร่า งกาย จิ ตใจ บางครั้ งต้อ งใช้การ
ตั ด สิ น ใจ ที่ ถู ก ต้ อ งรวดเร็ ว เพื่อ แก ไขสถานการณต่า งๆ ให ค้ ลี่ ค ลาย ในขณะที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งติ ด ราชการที่
ต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายวันประกอบกับปริมาณงานไมสมดุลกับ จานวนผู้ปฎิบัติงานนี้จงทาให้เกิดความเครียดใน
การทางานได้
ผลการศึกษานี้ ยังสอดคลองกับแนวความคิดของ Cooper & Marshall (1983) ซึ่งอธิบายถึง แหลงความ
เครียด ไดแก ปัจจัยตัวงาน บทบาทในองค์กร โครงสร้างของบรรยากาศในองค์กร สัมพันธภาพในการทางานและ
แหล่งภายนอกองค์กรและสอดคลองกับแนวคิด ของ Hugh & Feldman (1980) ไดกล่าวถึงสาเหตุของความเครียดใน
การทางานว่าเกิดไดหลายปัจจัย ไดแก่ ลักษณะงาน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และปัจจัยทางบุคคลและสอดคลอง
กับแนวคิดของ Brown and Moberg (1980) ที่กล่าวว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทางานของผู้บริหาร คือ
ปัจจัยเกี่ยวกับงานปัจจัยเกี่ยวกับ บทบาทขององค์กร สัมพันธภาพในหน่วยงาน บรรยากาศในการทางาน
ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารและบุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาใช้เป็น
แนว ทางในการป้องกัน ปรับปรุงและแกไขปัญหาตลอดจนสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในการทางานของบุคลากร
ในเทศบาลตาบลแม่กาให้เหมาะสมยิ่งขึ้งเพื่อช่วยให้บุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กาเกิดความเครียดน้อยที่สุดและ
ก่อให้เกิดขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และยังสามารถส่งผลให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมาก
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1. ด้านลักษณะงาน คือ จัดปริมาณให้สมดุลกับจานวนบุคลากรความสามารถและทรัพยากรเพราะงานที่
ปริมาณ
มากหรือน้อยเกินไปมีสว่ นทาให้บุคลากรเกิดความเครียดได้
2. ด้านบทบาทหน้าที่ คือ ควรมีการกาหนดบทบาท และขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตาบลแม่กา
ไวให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงานหรือฝ่าย / แผนกไดทราบถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองและหน่วยงาน
หรือฝ่าย/แผนกอื่น จะไดไมเกิดการก้าวก่ายหน้าที่ ซึ่งกันและกัน เพื่ อป้องกันความขัดแย้งในการทางานหรือปัญหา
ความไมเป็นธรรม ในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
3. ด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน คือ ควรมีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดตี อ่ กัน และสร้างความ
สามัคคี ในหมูคณะเช่นการส่งเสริมการทางานเป็นทีม โดยการกาหนดนโยบาย และบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้
การทางานร่วมกันมีประสิทธิภาพลดช่องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรจะต้องมี
ความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดจากการทางานสร้างความรู สึกที่ดีให้คาแนะนาและปรึกษาในการ
ทางาน
4. ด้ า นโครงสร้ า งและบรรยากาศองค์ ก ร คื อ สร้ า งบรรยากาศที่ ดี ในการทางาน เช่ น มี ก ารประชุ ม
ปรึกษาหารือระหว่าง เพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารควรสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทางาน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ไดใช้ความรู ความสามารถของตนเองอย่า งเต็มที่ตามขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควรมีการกาหนดมาตรฐานของการปฏิบัตงิ าน และมีเกณฑ์การประเมินที่ยุติธรรมเพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและกาลังใจที่ดี
5. แหล่งภายนอกองค์กร คือ เนื่องจากครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
และแกไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงควรมีการส่งเสริม และให้สวัสดิการในการดูแลสมาชิกครอบครัว เช่น ทุนการศึกษา
แก่บุตรผู้ปฏิบัตงิ านหรือค่าน้ามันเชื้อเพลิงแกผู้ปฏิบัตทิ ี่ บ้านพักห่างไกลจากที่ทางาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดในการทางานของบุคลากร ในเทศบาลตาบลแม่กาทั้งหมด
12 แห่ง ของจังหวัดพะเยา เพื่อให้เป็นภาพรวมของจังหวัดพะเยา
2. ควรมีการศึกษาความเครียดที่มีสาเหตุจากปัจจัยในการทางานในกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ และใช้แบบประเมิน
ความความเครียดแบบอื่นๆ ในลักษณะเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ เมือง
อินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าด้วยตนเองที่ ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้แนวคิด และข้อเสนอแนะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาตลอด จนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนการค้นคว้าวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เขียนขอ
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กรุณาถ่ายทอดความรู้รวมทั้งประสบการณ์แก่ ผู้เขียนให้ได้รับความรู้ นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน
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ภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
Leadership for Community Development Leadership of Community Leader in
Muang Phayao Municipality, Muang Phayao District, Phayao Province
แสงจันทร์ อินทะนัน1* และ ปิยะวดี โรหิตารชุน2
Saengchan Inthanan1* and Piyawadee Rohitarachoon2
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชน ของผู้นาชุมชนในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างภาวะผู้นาในการพัฒนา
ชุมชนของผู้นาชุมชนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา ตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลและการดารง
ตาแหน่งของผู้นาชุมชน ตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน จานวน 391 คน เก็บข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตคิ วามถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการพรรณนาข้อมูล
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.20
กลุ่มที่มากที่สุดมีอายุระหว่าง 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00 ประกอบอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 36.10
มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.60 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 63.70 สาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.80 ด้านภาวะผู้นาพบว่าผู้นาชุมชนมีภาวะผู้นาชุมชนในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา ผู้นาชุมชน เทศบาล

Abstract
This descriptive research aimed to explore Community Development Leadership of Community Leader
in Muang Phayoa Municipality, Muang Phayao District, Phayao Province and And to guide the leaders in
community development of community leaders in Muang Phayoa Municipality, Muang Phayao district, Phayao
Province. Samples were 391 Community Leaders in Muang Phayoa Municipality, Muang Phayao
district, Phayao. Data were collected by using questionnaire and analyzed by using frequency, percentage,
mean and standard deviation for describe data.
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The results revealed that almost of community leaders were as follow; 63.20% were female, 33.00%
were 50-59 years old, 36.10% worked as housewife, 70.60% got lower 10,000 baht income, 63.70% got
married, 44.80% finished primary school. The holistic community development leadership was high level.
Keywords: Leadership, Community Leader, Municipality

บทนา
ในยุคปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว มาก ศักยภาพของผู้นาส่งผลต่อการ
พัฒนา ของชุมชนมาก การสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือความไว้วางใจการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่และนอก
พื้นที่นั้น ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้นา การเข้าใจ เข้าถึงประชาชน ย่อมทาให้เกิดการพัฒนาของชุมชน การ
สร้างความร่วมมือของประชาชนในชุมชนนั้น เป็นที่เรื่องสาคัญที่ผู้นาต้องตระหนัก รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนให้
ประชาชนในชุม ชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข็มแข็ง และต้อ งอาศัยภาครัฐช่วยสนับสนุน ด้า น
งบประมาณในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเหล่านั้น ในฐานะที่ชุมชนเป็นหน่วยงานที่ข้นึ ตรงต่อเทศบาล
ชุมชนเป็นหน่วยงานในสังกัดเทศบาล โดยมีผู้นาชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารพัฒนาชุมชนให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายของเทศบาล ผู้นาเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จของงานและองค์การ ปัจจุบันมีความเชื่อว่า ผู้นา
ไม่ได้เป็นมาโดยกาเนิด การเป็นผู้นาสามารถสร้างขึน้ ได้ การเป็นผู้นาจึงเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ ภาวะผู้นาเป็นคาที่มีผู้ใ ห้
นิยามมากมาย แต่ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันก็คือ เป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งตัง้ ใจใช้อิทธิพล ต่อ
ผู้อื่น เพื่อให้ปฏิบัตกิ ิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนด รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ภาวะผู้นา
จึงเป็นกระบวนการอิทธิผลที่ช่วยให้กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งประกอบได้หลายด้วยองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น
การให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในภาวะผู้นาเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ความน่าเชื่อถือได้มากที่สุดในความพอใจของพนักงานใน
องค์การ รวมถึงการสื่อความหมายที่มีประสิทธิผลโดยภาวะผู้นาที่มปี ระโยชน์ในขอบข่ายที่สาคั ญสามขอบข่าย นั่นคือ
กุญแจในการเอาชนะความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของคนในองค์การ ลักษณะสาคัญประการหนึ่งของผู้นาไม่ว่าจะ
เป็นแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ ก็คือจะต้องมีลูกน้อง มีเงื่อนไขในการปกครองต่างๆ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
การให้ คุ ณ ให้ โ ทษ ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้ น ายั ง มี เ รื่ อ งของวิ สั ย ทั ศ น์ ความซื่ อ สั ต ย์ การจั ด ความส าคั ญ ก่ อ นหลั ง
ความสามารถในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงทางบวก ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
สื่อสารที่ดแี ละมีวินัย คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้นาที่มปี ระสิทธิผล มีลักษณะดังนี้
1) เป็นบุคคลที่ทาให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผลสาเร็จ
2) เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
3) การจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม การติดต่อสื่อสาร และมีอิทธิพลเหนือผู้ใต้บังคับบัญชาตามอานาจหน้าที่ของ
การบริหารทีด่ ารงตาแหน่งอยู่
4) ผู้นามีสว่ นทาให้เกิดวิสัยทัศน์ขององค์การและของพนักงาน ซึ่งรวมถึงผู้นาที่สามารถใช้อานาจ อิทธิพลต่าง
ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วย
5) ผู้นายังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มและสามารถนากลุ่มให้ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ
ดังนั้นผู้นาชุมชนนับเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดของการพัฒนาชุมชน เนื่องจากผู้นาชุมชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญใน
การบริหารจัดการชุมชนให้เข็มแข็ง รวมถึงการติดต่อประสานงานภายในชุมชน การชักจูงและกระตุ้นให้คนในชุมชน
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นาศักยภาพของตนเองมาใช้ประโยชน์ ต่อชุมชน ประสานผลประโยชน์และแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชน และ
ช่วยให้ชุมชนอยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการที่ผู้นาชุมชนจะแสดงบทบาทของความเป็นผู้นาอย่าง
สมบูรณ์ขน้ึ อยูก่ ับปัจจัยเกือ้ หนุนหลายประการ จะเห็นได้วา่ ชุมชนที่มีความเข็มแข็ง ต้องการผู้นาที่เป็นต้นแบบ ในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองในทุก ๆ ด้าน และให้ชุมชนนั้นเจริญเติบโตยิ่ง ๆ ขึน้
จากการสังเกต ชุมชนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า 1) การดารง
ตาแหน่งของผู้นาชุมชนอยูไ่ ม่ครบวาระ 2) การสรรหาประชาชนที่จะมาเป็นผู้นาชุมชนหายาก เนื่องจากตาแหน่ง ผู้นา
ชุมชนไม่มีเงินเดือนประจาตาแหน่ง ไม่มีค่าตอบแทน ต้องทางานด้วยจิตอาสา หาผู้ที่เสียสละยาก ผู้นาชุมชนต้อง
เข้าใจ เข้าถึงชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง ทาให้การพัฒนาชุมชนขาดความต่อเนื่อง และไม่ประสบความสาเร็จใน
การตอบสนองนโยบายของเทศบาล
จากเหตุผ ลดัง กล่า วข้า งต้น การบริห ารจั ดการในการพัฒนาชุม ชนของผู้น าชุม ชน ผู้นาต้องมีการรับรู้
ข่าวสาร ในเรื่องการพัฒนาชุมชน มีความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือศรัทธาและยอมรับ มีความสามารถในการ
ประสานงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และเกิดความเข้มแข็งของชุมชน เพราะเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งจะทาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า เป็นกาลังของ
ประเทศชาติในอนาคต
ด้วยเหตุน้ี จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชน ในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชนในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา อาเภอเมืองพะเยา ตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลและการดารงตาแหน่งของผู้นาชุมชน
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้
5. สถานภาพ
6. การศึกษา

ภาวะผู้นาการพัฒนาชุมชน
1. ด้านการรับรู้ขา่ วสารในเรื่องการพัฒนา
ชุมชน
2. ด้านความสามารถในการจูงใจ
ให้เชื่อถือศรัทธาและยอมรับ
3. ด้านความสามารถในการประสานงาน
4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา

ข้อมูลเฉพาะ
1. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของผู้นาชุมชน

5. ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนา

2. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้คอื ประชาชน ใน 14 ชุมชนในสังกัดของเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ได้แก่ ชุมชุนวัดอินทร์ฐาน ชุมชุนวัดป่าลานคา ชุมชนวัดภูมินทร์ ชุมชุมวัดเมืองชุม ชุมชนวัดศรีจอมเรือง
ชุมชนวัดลี ชุมชุนวัดหัวข่วงแก้ว ชุมชนวัดไชยอาวาส ชุมชนวัดราชคฤห์ ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คา ชุมชนวัดหลวงราช
สัณฐาน ชุมชนวัดบุญยืน ชุมชนวัดศรีโคมคา และชุมชนร่มโพธิ์ทอง จานวนทั้งหมด 17,425 คน กาหนดขนาดตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ Yamane (ไพฑูรย์ โพธิสว่าง, 2556, หน้า 167) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ได้ขนาดตัวอย่าง
จานวน 391 คน ทาการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลากรายชื่อของประชากรให้
ได้จานวนตามสัดส่วนทีค่ านวณมาได้ในแต่ละชุมชน โดยเข้าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละชุมชน โดยอธิบาย
แบบสอบถามให้เข้าใจให้กับกลุม่ ตัวอย่างของแต่ละชุมชน โดยผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยมีผู้นาชุมชน
และตัวแทนกลุ่มต่างๆ เป็นผู้ประสานงาน และเก็บแบบสอบถามคืนภายหลังจนกว่าจะครบตามจานวนที่กาหนดไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องนามาสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 เป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ เพื่อวัดระดับภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน จานวน 20 ข้อ จากนั้นนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อประเมินความ
สอดคล้องของข้อคาถามแต่ละข้อ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้ นาไปทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 ชุด แล้วนามา
คานวณ ค่าสัมประสิทธิ์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ หาค่า Scal Reliability Analysis Cronbach’s Aipha ได้คา่
ความเที่ยง 0.981
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เกณฑ์การให้คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้ กาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายตามแนวคิดของเบสและคาห์น (Best, J.W. and J.V. Kahn, 1989 อ้างถึงใน รัชยา รัตนถาวร,2554, หน้า
125). โดยมีเกณฑ์การวัดระดับภาวะผู้นา ดังนี้
มากที่สุด
ให้คะแนน
5
คะแนน
มาก
ให้คะแนน
4
คะแนน
ปานกลาง
ให้คะแนน
3
คะแนน
น้อย
ให้คะแนน
2
คะแนน
น้อยที่สุด
ให้คะแนน
1
คะแนน
โดยมีเกณฑ์การวัดระดับภาวะผู้นา ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00
ภาวะผู้นาอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.50 – 4.49
ภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.50 – 3.49
ภาวะผู้นาอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.50 – 2.49
ภาวะผู้นาอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49
ภาวะผู้นาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนามากาหนดกรอบแนวคิด
ที่ใช้ในการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) นาแบบร่างสอบถามนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ
3) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน คน
ภายใน 1 คน และคนภายนอก 2 คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง และความถูกต้องของเนื้อหา และการใช้
ภาษาที่เหมาะสมของข้อคาถาม เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ค่า IOC โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกข้อที่มีคา่ IOC ตัง้ แต่ 0.05 ขึน้ ไป ส่วนที่มีคา่ น้อยกว่า 0.05 นามาปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
4) นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างที่กาหนดไว้
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนีด้ าเนินการโดย
1) ผู้วิจัยได้จัดทาหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 14 ชุมชน
2) ผู้วิจัยได้ประสานและขอความร่วมมือจากผู้นาชุมชน เพื่อขออนุญาตให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างช่วยตอบ
แบบสอบถาม และขอรับแบบสอบถามคืนภายหลังจนกว่าจะครบตามจานวนที่กาหนดไว้
3) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามทัง้ หมดมานับจานวนและตรวจสอบความสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูปโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน
การพรรณนาข้อมูล และใช้สถิตเิ ชิงพรรณาในการศึกษาระดับภาวะผู้นาตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ผลการศึกษา
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิ ง (ร้อ ยละ 63.20)
มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 36.80) เมื่อจาแนกตามอายุเรียงจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ อายุ 60 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ
38.60) รองลงมา คือ อายุ 50-59 ปี (ร้อยละ 33.00) ตามด้วยอายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 16.60) ตามลาดับ เมื่ อ
จาแนกขนาดอาชีพเรียงจากมากไปน้อย 3 อันดับ พบว่ามากที่สุดคือ พ่อบ้าน/แม่บ้าน (ร้อยละ 36.10) รองลงมา คือ
รับจ้าง (ร้อยละ 26.60) และอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 22.00) ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามรายได้เรียงจาก
มากไปน้อย 3 อันดับ คือ รายได้ต่ากว่า 10,000 (ร้อยละ 70.60) รองลงมา คือ รายได้ 10,000-15,000 บาท (ร้อย
ละ 16.10) ตามด้วยรายได้ 15001-20000 บาท (ร้อยละ 8.40)ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามสถานภาพเรียงจากมากไป
น้ อ ย 3 อั น ดั บ คื อ สถานภาพสมรส (ร้อ ยละ 63.70) รองลงมา คื อ สถานภาพโสด (ร้อ ยละ 16.90) ตามด้ ว ย
สถานภาพหม้าย (ร้อยละ 15.90) ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษาเรียงจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ ระดับ
ประถมศึ ก ษา (ร้อ ยละ 44.80) รองลงมา คื อ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น / ตอนปลาย (ร้อ ยละ 30.70) ตามด้ วยจบ
การศึกษาในระดับ ปวช./ ปวส. (ร้อยละ 10.00) ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของผู้นา
ชุมชนเรียงจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ ระยะเวลา 2-4 ปี (ร้อยละ 73.10) รองลงมา คือ มากกว่า 4 ปี (ร้อยละ
17.40) ตามด้วยระยะเวลา 1-2 ปี (ร้อยละ 9.50) ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามการเป็นสมาชิกทางสังคมของผู้นาชุมชน
เรียงจากมากไปน้อย 3 อันดับ คือ กองทุนหมู่บ้าน (ร้อยละ 44.80) รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพ (ร้อยละ 29.20) ตาม
ด้วยกลุ่มออมทรัพย์ (ร้อยละ 8.70) ตามลาดับ
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน
ประเด็น

̅
𝒙

SD

ระดับ

3.63

1.02

มาก

3.65

1.03

มาก

3.58

1.05

มาก

3.53

1.06

มาก

ด้านการรับรู้ข่าวสารในเรื่องการพัฒนาชุมชน
ผู้นาชุมชนของท่านสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ
จากจังหวัดเสมอ
ผู้นาชุมชนของท่านมีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนจาก
เทศบาลเสมอ
ผู้นาชุมชนของท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ที่ได้รับจาก
หน่วยงานต่างๆ และนามาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเสมอ
ผู้นาชุมชนของท่านนาความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานอื่นมาปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเด็น

̅

SD

ระดับ

ผู้นาชุมชนของท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าเผชิญกับปัญหาและ
แก้ไขปัญหาด้วยความมั่นใจ

3.50

1.06

มาก

ผู้นาชุมชนของท่านสามารถสร้างศรัทธาให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือ
และปฏิบัตติ ามในทุกเรื่อง ที่ขอความร่วมมือ

3.56

1.05

มาก

3.59

1.03

มาก

3.48

1.03

มาก

ผู้นาชุมชนของท่านเป็นผู้มมี นุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างความ
ร่วมมือภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี

3.57

1.05

มาก

ผู้นาชุมชนของท่านสามารถติดต่อสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ
และร่วมกันทางานได้

3.51

1.08

มาก

ผู้นาชุมชนของท่านสามารถทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

3.54

1.04

มาก

ผู้นาชุมชนของท่านมีความสามารถในการบริหาร โดยประสานงานแบบ
เป็นทางการ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

3.55

1.02

มาก

ผู้นาชุมชนของท่าน เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ท่านมักแก้ไข

3.45

1.07

ปานกลาง

ผู้นาชุมชนของท่านสามารถแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงและ
ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้ง

3.48

1.03

ปานกลาง

ผู้นาชุมชนของท่านใช้เหตุผลและข้อมูลที่มีอยูใ่ นการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

3.47

0.98

ปานกลาง

ผู้นาชุมชนของท่าน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ประสิ ทธิ ผ ล ทาให้ชุมชนเกิ ดความพึง พอใจ และส่ ง ผลให้ งานที่ก ระทา
บรรลุ ผลสาเร็จตามเป้าหมาย

3.48

1.02

ปานกลาง

ด้านความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือศรัทธาและยอมรับ

ผู้นาชุมชนของท่านเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับนับถือจาก
ประชาชนในพื้นที่
ผู้นาชุมชนของท่านเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับนับถือจาก
ประชาชนนอกพื้นที่
ด้านความสามารถในการประสานงาน

ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเด็น
ด้านการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ผู้ น าชุ ม ชนของท่ า นสามารถวางแผนทิ ศ ทางในอนาคตของชุม ชนโดย
เชื่อมโยงกับความต้องการของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ผู้ น าชุ ม ชนของท่ า นมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารท างานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองพะเยา
ผู้นาชุมชนของท่านเป็นผู้มองการณ์ไกลมุ่งความสาเร็จของชุมชน
ผู้ น าชุ ม ชนของท่ า นเป็ น ผู้ ก าหนดทิ ศ ทางของชุ ม ชนให้ ด าเนิ น การตาม
เป้าหมาย โดยการวางแผนการทางาน การจั ดกาลังคนและการลงมือ
ปฏิบัตเิ พื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ภาพรวม

̅

SD

ระดับ

3.45

1.04

ปานกลาง

3.45

1.01

ปานกลาง

3.45

1.03

ปานกลาง

3.41

1.04

ปานกลาง

3.52

0.97

มาก

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
3.52 ( ̅ =3.52, SD.= 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับสภาพภาวะผู้นาการพัฒนาชุมชนของผู้นา
ชุมชนสูงสุด คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารในเรื่องการพัฒนาชุมชน ( ̅ = 3.58, S.D. = 1.00) รองลงมา ด้าน
ความสามารถในกาประสานงาน ( ̅ = 3.53, S.D. = 1.00) และด้านที่มีระดับสภาพภาวะผู้นาการพัฒนาชุมชนของ
ผู้นาชุมชนน้อยที่สุด คือ ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนา ( ̅ = 3.42, S.D. = 0.98)
2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชนในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา
ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล สภาพภาวะผู้ นาในอุดมคติ ภาวะผู้นาในการพั ฒนาชุม ชนของผู้ นาชุมชนในสั งกั ด
เทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษาได้ นาเสนอผลการศึกษาโดยเรียงลาดับค่าความถี่ (f)
จากมากไปหาน้อย โดยการบรรยายสรุป ดังนี้ (1) เป็นคนดีและซื่อสัตย์ ช่วยเหลือชาวบ้าน ช่วยเหลือสังคม เป็นที่พึง
ของคนในชุมชน พัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า ใจซื่อ มือสะอาด (f=32) (2) เป็นคนเก่ง มีความรู้ พัฒนาชุมชนให้เจริญ
(f=9) (3) เสียสละ มีนาใจ
้ มีความยุติธรรม (f=7) (4) มีอัธยาศัยดี เป็นกันเองกับชุมชน ยอมรับรู้ปัญหา ของสมาชิกใน
ชุมชน เพื่อนาไปแก้ไข สร้างความเจริญชุมชน สามารถนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าและแก้ไข (f=6) (5) ปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยเหตุและผล (f=6) (6) ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เป็นคนซื่อตรง (f=5) (7) คนดีมีเมตตา (f=4) (8)
เป็นผู้นาที่ดี ช่วยเหลือสังคม (f=4) (9) คนดี มีความเสียสละ (f=3) (10) ต้องการผู้ทาที่มีการเสียสละ ผู้นาที่เข้มแข็ง
(f=3)
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สรุปผลและอธิปรายผล
1. การศึกษาสภาพภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชนใน สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สภาพภาวะผู้นาการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอพะเยา จังหวัดพะเยา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ลาดับที่ 1 คือ ด้านการรับรู้ขา่ วสารในเรื่องการ
พัฒนาชุมชน ลาดับที่ 2 คือ ด้านความสามารถในการประสานงาน ลาดับที่ 3 คือ ด้านความสามารถในการจูงใจให้
เชื่อถือศรัทธาและยอมรับ ลาดับที่ 4 คือ ด้ านความสามารถในการแก้ไขปัญ หา และระดับสุดท้ายคื อด้านการมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา แต่ละด้าน 5 ด้านสรุปได้ดังนี้
1) ด้านการรับรู้ข่าวสารในเรื่องการพัฒนาชุมชน มีสภาพภาวะผู้นาการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และประเด็นที่มีสภาพภาวะผู้นาสูงสุด คือ ผู้นาชุมชนของท่านมีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการ
พั ฒ นาชุม ชนจากเทศบาลเสมอ ส่ ว นประเด็ น ที่ มีส ภาพภาวะผู้ น าต่ าสุ ด คื อ ผู้ น าชุม ชนของท่ า นน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นมาปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
2) ด้านความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือศรัทธาและยอมรับ มีสภาพภาวะผู้นาการพัฒนาชุมชนของ
ผู้นาชุมชน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และประเด็นที่มีสภาพภาวะผู้นาสูงสุด คือ ผู้นาชุมชนของท่านเป็นผู้ที่ได้รับความ
เชื่อถือ และการยอมรับนับถือจากประชาชนในพื้นที่ ส่วนประเด็นที่มีสภาพภาวะผู้นาต่าสุด คือ ผู้นาชุมชนของท่านเป็น
ผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับนับถือจากประชาชนนอก
3) ด้านความสามารถในการประสานงานมีสภาพภาวะผู้นาการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และประเด็นที่มีสภาพภาวะผู้นาสูงสุด คือ ผู้นาชุมชนของท่านเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถ
สร้างความร่วมมือภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี และการยอมรับนับถือจากประชาชนในพื้นที่ ส่วนประเด็นที่มีสภาพภาวะ
ผู้นาต่าสุด คือ ผู้นาชุมชนของท่านสามารถติดต่อสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจและร่วมกันทางานได้
4) ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีสภาพภาวะผู้นาการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชน โดยรวมอยู่
ในระดับน้อย และประเด็นที่มีสภาพภาวะผู้นาสูงสุด คือ ผู้นาชุมชนของท่าน สามารถแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ทาให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ และส่งผลให้งานที่กระทาบรรลุ ผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ส่วนประเด็นที่มีสภาพภาวะผู้นาต่าสุด คือ ผู้นาชุมชนของท่าน เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ท่านมักแก้ไขปัญหานั้นได้ทันที
5) ด้านการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา มีสภาพภาวะผู้นาการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย และประเด็นที่มีสภาพภาวะผู้นาสูงสุด คือ ผู้นาชุมชนของท่านเป็นผู้มองการณ์ไกลมุ่งความสาเร็จของ
ชุมชน ส่วนประเด็นที่มีสภาพภาวะผู้นาต่าสุด คือ ผู้นาชุมชนของท่านเป็นผู้กาหนดทิศทางของชุมชนให้ดาเนินการตาม
เป้าหมาย โดยการวางแผนการทางาน การจัดกาลังคนและการลงมือปฏิบัตเิ พื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชนในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา อาเภอเมืองพะเยา
ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล สภาพภาวะผู้ นาในอุดมคติ ภาวะผู้นาในการพั ฒนาชุม ชนของผู้ นาชุมชนในสั งกั ด
เทศบาล เมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษาได้นาเสนอผล โดยการบรรยายสรุป ดังนี้
ผู้นาในอุดมคติต้องเป็นคนดีและซื่อสัตย์ ช่วยเหลือชาวบ้าน ช่วยเหลือสังคม เป็นที่พึงของคนในชุมชน พัฒนา
ชุมชนให้ก้าวหน้า ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน ช่วยเหลือชุมชน สม่าเสมอ รู้จักแก้ปัญหาให้ชุมชน เป็นคนดีของชุมชน ทาทุก
อย่างที่ชุมชนมีงานและช่วยเหลือคนในชุมชน มีทัศนคติในการคิดบวก มองการณ์ ไกล มีนโยบายในการพัฒนาชุมชน
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ให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อย ๆโดยไม่หวังผลตอบแทนในทางที่ผิดกฎหมาย มีความซื่อสัตย์ มีนาใจ
้ เอาใจเขามา
ใส่ใจเรา สามารถนาชุมชนให้มคี วามเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยเหตุและผล ลักษณะ
ของผู้นาในอุดมคติ ผู้นั้นต้องมีความคิดการอ่านที่กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง สามารถชี้แจงข่าวสารได้
ถูกต้อง ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เอาความคิดขอวาตัวเองเป็นใหญ่ มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี รู้จักเข้ากับคนอื่น มีน้าใจ
เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เป็นคนที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจ รับผิดชอบต่อความผิดของตัวเอง ผู้นาให้โอกาสผู้ร่วมงานได้
แสดงความคิดเห็น ผู้นามีเหตุและผลในการตัดสินเสมอ มีความรับผิดชอบและเป็นกลางให้กับทุกฝ่าย เป็นผู้บริหาร
จัดการในชุมชนดีมาก ผู้นาที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความกระตือ รือร้น มี
ทัศนคติที่ดี สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่าง
ดี เป็นที่ปรึกษาและ นาความรู้ที่มีอยูไ่ ปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทัง้ ตนเองและสังคม ผู้นาชุมชนจะต้องทาตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีและนาชุมชนพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นต่อไปมีความสามารถแก้ปัญญาได้ดี เสียสละ ทางานเพื่อส่วนรวม
สร้างความสามัคคี ในชุมชนได้เป็นอย่างดี มีความเสียสละ ทางานเพื่อส่วนรวม สร้างแต่มิตร ไม่สร้างศัตรู ตลอดจน
สามารถเป็นตัวแทนของประชาชน ในชุมชนในการสอบถามเรื่องต่าง ๆ และยังสามารถทาหน้าที่นั้น ๆ ได้ดีอีกด้วย
และต้องมีความเป็นกลาง สามารถทาตนเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชน ต้องมีความมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน เป็นบุคคลที่
มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีความมุมานะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็ง เป็นบุคคลที่มจี ิตใจกว้างขว้างและมองการณ์ไกลในอนาคต ในการพัฒนาชุมชนให้
เกิดศักยภาพที่มั่นคงและสัมฤทธิ์ผลต่อไป เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม นาการพัฒนาชุมชนไปอย่างยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นต่อสภาพภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชนใน สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการศึกษารายด้านสามารถนามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้
2.1 ด้านการรับรู้ขา่ วสารในเรื่องการพัฒนาชุมชน
จากผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชนใน สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ด้านการรับรู้ข่าวสารในเรื่องการพัฒนาชุมชน ผู้นาชุมชน
ของท่าน มีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนจากเทศบาลเสมอ รองลงมาคือ ผู้นาชุมชนของท่านสนใจ
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ จากจั งหวัดเสมอ ผู้นาชุมชนของท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร ที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ และนามาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเสมอ และผู้นาชุมชนของท่าน
นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นมาปรับปรุงและพัฒนาการทางาน ข้อค้นพบ
ดังกล่าวสอดคล้องกันกับการศึกษาของ สุภาวดี ติมินทระ. (2548) ได้ทาการศึกษา ภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น
ของกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จากผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะผู้นาใน
การพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
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2.2 ด้านความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือศรัทธาและยอมรับ
จากผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาในการพัฒนาชุมชนของผู้นาชุมชนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ด้านความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือศรัทธาและยอมรับผู้นา
ชุมชนของท่านเป็นผู้ที่ได้ รับความเชื่อถือ และการยอมรับนับถือจากประชาชนในพื้นที่ ผู้นาชุมชนของท่านสามารถ
สร้างศรัทธาให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือ และปฏิบัติตามในทุกเรื่องที่ขอความร่วมมือ ผู้นาชุมชนของท่านมีความ
เชื่อมั่นในตนเองและกล้าเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยความมั่นใจ และผู้นาชุมชนของท่านเป็นผู้ที่ได้รับความ
เชื่อถือ และการยอมรับนับถือจากประชาชนนอกพื้นที่ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกันกับการศึกษาของ สุกฤษฏิ์
บุญกมุติ (2553) ทาการศึกษาระดับภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
จังหวัดชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขต
จังหวัดชัยนาท เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนตาบล อยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมที่ปฏิบัตใิ นการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีพฤติกรรมที่ผ่านตัวชี้วัดภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นครบทั้ง 6 ด้าน และยังพบว่ามีเพียงสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่มีอาชีพและระยะเวลาการดารงตาแหน่งแตกต่างกัน
2.3 ด้านความสามารถในการประสานงาน
จากผลการศึกษา พบว่าด้านความสามารถในการประสานงาน นาชุมชนของท่านเป็นผู้มมี นุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
สามารถสร้ า งความร่ วมมือ ภายในชุมชนได้ เป็ น อย่างดี รองลงมาคื อ ผู้ น าชุม ชนของท่ า นสามารถทางานร่ ว มกั บ
หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้นาชุมชนของท่านมีความสามารถในการบริหาร โดยประสานงานแบบเป็นทางการกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และผู้นาชุมชนของท่านสามารถติดต่อสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจและร่วมกันทางาน
ได้ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกันกับการศึกษาของ
2.4 ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา
จากผลการศึกษา พบว่า ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา ผู้นาชุมชนของท่าน สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ทาให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ และส่งผลให้งานที่กระทาบรรลุ ผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย รองลงมาคือผู้นาชุมชนของท่านใช้เหตุผลและข้อมูลที่มีอยู่ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ผู้นาชุมชนของ
ท่านสามารถแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้ง และผู้นาชุมชนของท่าน เมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้นท่านมักแก้ไขปัญหานั้นได้ทันที ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกันกับการศึกษาของ สุพทรณ์ บุญมีมาก
(2553) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช การศึกษาอิสระนี้ ผลการศึกษาพบว่า กรรมการองค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท เป็นสมาชิกสภาองค์การส่วนตาบล และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบล 5 – 7 ปี และเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เชิงบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ มีระดับความคิดเห็นด้านรูปแบบภาวะผู้นาโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีระดับความคิดเห็นภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์การบริหารส่วน
ตาบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางผลการทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบความแตกต่างตามคุณลักษณะ
บุคคล พบว่าเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านความสามารถในการประสานงานและ
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ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนา สูงกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี มีความคิดเห็นในระดับมาก เกี่ยวกับสามารถ
พูดชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจ และร่วมกันทางานได้ สามารถประสานเครือข่าย และผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดาเนินกิจกรรม
ร่วมกันให้ประสบความสาเร็จ และสามารถประสานเครือข่าย และผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดาเนินกิจกรรมร่วมกันให้ประสบ
ความสาเร็จสามารถแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์ร้ายแรงและความตึงเครียดที่เกิ ดขึ้นได้ สามารถปรับตัวให้กั บ
เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ ส่วนผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นในระดับมากเกี่ยวกับ
ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนา มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของคนในท้องถิ่นได้ ส่วนผู้มีรายได้ต่า
กว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นในระดับมากเกีย่ วกับด้านความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือศรัทธาและยอมรับ ด้าน
ความสามารถในการประสานงาน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ด้านตาแหน่งงานพบว่า ตาแหน่งคณะกรรมการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีระดับความคิดเห็นภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการรับรู้ข่าวสารในเรื่องการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือศรัทธาและยอมรับ ด้านความสามารถในการประสานงานและ
ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา สูงกว่าผู้ที่อยูใ่ นตาแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ดารงตาแหน่ง
มากกว่า 7 ปี มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เกี่ยวกับด้านความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือศรัทธาและยอมรับ
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมงานเห็นความสาคัญของงาน และด้านการมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนา การปรับเปลี่ยนวิธีการทางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ส่วนการเข้ารับการฝึกอบรม มีระดับความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกันและผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นา กับระดับความคิดเห็นภาวะผู้นาในการ
พัฒนาท้องถิ่น พบว่า ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ในระดับสูง ส่วนผู้นาแบบสั่งการผู้นาแบบสนับสนุน
และผู้นาแบบมุง่ ความสาเร็จ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
2.5 ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนา
จากผลการศึก ษา พบว่า ด้ านการมีวิสัย ทัศ น์ในการพั ฒนา ผู้ นาชุม ชนของท่า นเป็ นผู้ มองการณ์ ไกลมุ่ง
ความสาเร็จของชุมชน รองลงมาคือผู้นาชุมชนของท่านมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานให้สอดคล้องกับนโยบายตาม
แผนพัฒ นาสามปีข องเทศบาลเมืองพะเยา ผู้นาชุม ชนของท่า นสามารถวางแผนทิ ศทางในอนาคตของชุม ชนโดย
เชื่อมโยงกับความต้องการของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และผู้นาชุมชนของท่านเป็นผู้กาหนดทิศทางของชุมชนให้
ดาเนินการตามเป้าหมาย โดยการวางแผนการทางาน การจัดกาลังคนและการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกันกับการศึกษาของวุฒิกร สุวิทยพันธุ์ (2558) การศึกษาเรื่อง “ภาวะ
ผู้นาในการพัฒ นาท้ องถิ่ นของนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวั ฒนานคร อาเภอ วัฒ นานคร จั งหวั ดสระแก้ ว ” มี
ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นาในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลวัฒนานคร อาเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
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รูปแบบการบริหารจัดการขยะและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดปริมาณ
ขยะของชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
Waste Management Model and Community Participation Level on Community
Waste Reduction Baan Si JomJang HongHinSub-District, Chun District,
Phayao Province
อนุกูล พัฒน์ทวีกิจ1* และ รักษ์ศรี เกียรติบุตร2
Anukoon Patthaveekit1* and Raksi Kiattibutra2
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการขยะและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดปริมาณขยะของ
ชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
ขยะและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดปริมาณขยะของชุมชนเป็นการศึกษาเชิงสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างจานวน 96 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ One way ANOVA
ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง มีรูปแบบการบริหารจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
คือครัวเรือน และมีการนาขยะที่คัดแยกได้ ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น ขยะรีไซเคิล นาไปจาหน่ายเป็นรายได้ หรือ
มีการนาไปแปรรูปให้เป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น นากล่องนมยูเอชที ไปถักเป็นเสื่อ สานตะกร้า นากระป๋องกาแฟไป
แปรรู ป เป็ น ชุ ด รั บ แขก ซองกาแฟส าเร็ จ รู ป น าไปแปรรู ปเป็ น กระเป๋ า ถื อ เป็ น ต้ น ขยะอิน ทรี ย์ น าไปหมั ก ท าปุ๋ ย
นอกจากนั้นยังมีการรณรงค์ใช้ตะกร้า หรือถุงผ้าไปจ่ายตลาด เพื่อลดการนาขยะเข้าสู่ครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
3R’s ได้แก่ ( Reduce , Reuse , Recycle ) โดยมีผู้นาชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เป็นผู้กากับและ
ติดตาม จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่า การคัดแยกขยะของชุมชนอยูใ่ นระดับดีมาก(ร้อยละ 98.9)
มีการนาขยะไปใช้ประโยชน์ในระดับ ดีมาก (ร้อยละ 100) ด้านระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการลดปริมาณขยะ
ของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาของชุมชน ในระดับ มาก มีส่วนร่วมในการวางแผนของ
ชุมชนในระดับมาก มีสว่ นร่วมในการร่วมดาเนินการในระดับ มาก และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา ในระดับมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การคัดแยกขยะของครัวเรือน มีผลทาให้ปริมาณขยะในชุมชนบ้านศรีจอม
แจ้งลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การบริหารจัดการขยะในชุมชนโดยใช้หลัก 3R มีผลทาให้ปริมาณ
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ขยะในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลทาให้
ปริมาณขยะในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้งลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการขยะ ระดับการมีส่วนร่วม

Abstract
The objective of the study on waste management model and level of community participation on waste
reduction of Bann Si jomjang, Hong Hin sub-distict, Chun district, Phayao province, was to study the waste
management model of Ban Si jomjang community and the level of community participation in reducing waste in
the community. It was a survey research that used questionnaire by collecting 96 samples. This information was
analyzed by using statistical method. These included percentage, mean and ANOVA standard deviation.
The study found that Ban Si jomjang community used a garbage management model by separating the
garbage at the source. It was at the household. Separated garbage was then utilized as much as possible by
recycling waste. Some of these were sold as revenue or processed for making household utensils. These were
for examples, using UHT milk cartons to knit mats and weave baskets; using used coffee cans for making sofa
and using readymade coffee bags for making handbags. Organic waste is fermented for fertilizer. Further, there
has been a campaign to bring baskets or bags to market in order to reduce household waste. This is in line with
3R's principles (Reduce, Reuse and Recycle). This was undertaken and monitored by village leaders and public
health care volunteers. From the questionnaires received from respondents, it was found that community
waste separation was in a very good level (98.9%). Utilization of waste was also very good (100%). In terms of
community’s participation in reducing the amount of waste in the community, it was found that the sample
groups involved in the study of community’s problems and in community planning at a high level. Additionally,
they also engaged in a high level of implementation and gaining maximum benefits from the development.
The results showed that household waste separation had significant level of the amount of waste
reduction in the Ban Si jomjang community at the level of 0.05. Waste management using 3R principles had
resulted in decreasing the amount of waste in Ban Si jomjang community at the significant level of 0.05. While,
the level of community participation resulted in the amount of waste reduction in the community at the
significant statistical level of 0.05.
Keywords: level of participation , The position gained in the community.

บทนา
ขยะเป็นปัญหาสาคัญของทุกชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเมืองใหญ่ ที่มปี ระชาชนหนาแน่นขยะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชือ้ โรค สัตว์และแมลงนาโรคต่างๆ นอกจากนั้นขยะ
ยังทาให้สูญเสียทัศนียภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้องค์ประกอบของขยะชุมชนเปลี่ยนไป ขยะที่เกิดขึ้นจาก
เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ จึงทาให้ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้ง
ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร ครัวเรือน สารเคมีอันตราย ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ระบบการกาจัด
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ขยะที่มีอยูไ่ ม่สามารถกาจัดได้ทัน ส่งผลให้มีขยะตกค้างอยู่เป็นจานวนมาก จากการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 26.85 ล้านตัน
หรือประมาณ 73,560 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ( ป 2557มีปริมาณ 26.19 ล้านตัน) และในปี 255ปริมาณขยะ
มูลฝอยทั่วประเทศประมาณ 27.06 ล้า นตัน (หรือ ประมาณ 74,136 ตันต่อ วัน) ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2558 ประมาณ
190,000 ตัน (ร้อยละ 0.78)
โดยจัง หวัดที่ มีปริม าณขยะมูลฝอยเกิ ดขึ้นต่อวันมากที่สุ ด 5 อั นดับแรก ไดแก
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และขอนแกน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จาก 1.13 เป็น 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ 2559 หน้า 4-31 ) ขยะมูลฝอยที่นาไปกาจัดอย่าง
ถูกต้องร้อยละ 31ที่เหลืออีกร้อยละ 26.6 ถูกนาไปกาจัดอย่างไมถูกต้อง เช่น การเทกองในบ่อดิน เผากลางแจง
ลักลอบทิง้ ในพืน้ ที่รกร้าง และมีการนาขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์มปี ระมาณร้อยละ 18 สวนใหญ่เป็นการใช้
ประโยชนจากขยะรีไซเคิลที่คัดแยกจากครัวเรือนรวมถึงการใช้ประโยชนจากขยะอินทรีย์ ขยะมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นทุกๆปีเนื่องจากจานวนประชากรที่มากขึ้นรวมทั้งสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการบริโภคใน
รูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึน้ อัตราการเกิดขยะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นสภาพเศรษฐกิจ สังคม รายได้ของประชาชน
ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น จากผลการศึกษาของ JICA ในปีพ.ศ.2527 ได้ทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณมูลฝอยในเขตกรุงเทพฯ พบว่าภาวะรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP มีค่าเพิ่มขึ้น 10% จะทา
ให้อัตราการเกิดมูลฝอยเพิ่มขึ้น 3.3% และพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จะมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชน
ทั่วไปเป็นเท่าตัวกล่าวคือปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชนทั่วไปจะมีอัตราเฉลี่ยเท่ากับ 0.6 – 0.8 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวัน ในขณะที่พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เช่น เมืองพัทยา ภูเก็ต พบว่ามีอัตราการเกิดขยะเฉลี่ยเพิ่ มขึ้นเป็น
1.5 เท่าต่อคนต่อวัน (อาณัติ ต๊ะปินตา,2553)
ปัญหาขยะมูลฝอยเข้าสูจ่ ุดวิกฤติ เมื่อเกิดกรณีไฟไหม้บ่อขยะครั้งใหญ่ที่ตาบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2557 จนทาให้รัฐบาลคสช.ต้องรีบดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงได้ประกาศให้ปัญหา
ขยะ เป็นวาระแห่งชาติและได้มี ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ.2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีหนังสือสั่งการรวมถึงแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 มีผลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีภารกิจในการจัดการขยะในพื้นที่ต้องสนองตอบนโยบาย
อย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสียตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ.2559 พบว่าประเทศไทยมีมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทัง้ หมด 7,777 แห่ง มีเพียง 4,711 แหง ที่ให้บริการจัดเก็บขยะจาก (คิดเป็นร้อยละ 60.58 ) (กรม
ควบคุมมลพิษ: 2559 หน้า 15 ) เทศบาลตาบลหงส์หิน ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ใน
อาเภอจุน จังหวัดพะเยา มีพนื้ ที่ประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร เป็นพืน้ ที่ราบติดลาน้าอิง มี 13 หมูบ่ ้าน จานวน 2,242
หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 6,929 คน (สานักทะเบียน ที่ว่าการอาเภอจุน) ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ทานา ทาสวนล าไย สวนยางพารา และรั บจ้า งทั่ วไป ต าบลหงส์หิ น มีมีปริ ม าณขยะ 2,831.5
กิโลกรัมต่อวันมีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนเพื่อจาหน่ายจานวน 1,231.3กิโลกรัมต่อวัน (ร้อยละ 43.48) คัดแยกขยะ
เพื่อนาไปเลี้ยงสัตว์และหมักทาปุ๋ยจานวน 380.2 กิโลกรัมต่อวัน (ร้อยละ13.42) และทิ้งตามภาชนะรองรับขยะของ
เทศบาลจานวน1,220กิโลกรัมต่อวัน(ร้อยละ43.09) (ข้อมูลเดือน มกราคม 2559 :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- Proceedings -

557

เทศบาลต าบลหงส์ หิ น ) ขณะเดีย วกั น เทศบาลต าบลหงส์ หิ น มีพ้ืน ที่ ทิ้ง ขยะจ านวน 2 ไร่ เป็ นแบบเทกอง (Open
Dumping ) เนื่องจากเทศบาลตาบลหงส์หินมีข้อจากัดด้านพื้นที่ และงบประมาณในการจัดสร้างเตาเผาขยะ
นอกจากนั้นยังมีปัญหาการต่อต้านจากชุมชน เพราะเกรงจะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ดังนั้นเทศบาล
ต าบลหงส์ หิ น จึ ง ได้ ป ระชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ น าชุ ม ชนทั้ ง 13 หมู่ บ้ า นเพื่ อ หาทางแก้ ไ ขปั ญ หาขยะร่ ว มกั น ใน
ปีงบประมาณ 2559เทศบาลตาบลหงส์หินได้ริเริ่มดาเนินโครงการนาร่องที่ชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ตาบลหงส์
หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา ภายใต้ชื่อโครงการ หมู่บ้านส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชนบ้านศรี
จอมแจ้ง
ผลการดาเนินงานปรากฏว่าปริมาณขยะในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้งลดลงจาก 600 กิโลกรัมต่อสัปดาห์เหลือ
65 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ (ลดลงร้อยละ 89.16 ) ชุมชนจึงได้ส่งคืนถังขยะให้กับเทศบาลตาบลหงส์หินทั้งหมดนับเป็น
หมูบ่ ้านปลอดถังขยะแห่งแรกในตาบลหงส์หิน ชุมชนบ้านศรีจอมแจ้งจึงเป็นชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะที่
ดี ผู้ศกึ ษาจึงสนใจศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการขยะและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดปริมาณขยะของ
ชุมชนบ้าน ศรีจอมแจ้ง ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็น แนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา
ขยะในหมู่บ้านอื่นอีก 12 หมูบ่ ้านในพื้นที่ตาบลหงส์หินต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะของชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดปริมาณขยะในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง ตาบลหงส์หิน
อาเภอจุน จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
จากการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของ เดโช แสนภักดี (2546 หน้า 30 31) ผู้ศึกษาจึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนีไ้ ว้ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

รูปแบบการบริหารจัดการขยะของชุมชน
1.การคัดแยกขยะของครัวเรือน
2.การบริหารจัดการขยะในชุมชนโดยใช้ หลัก 3R’s
( Reduce ,Reuse , Recycle )
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
1.การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาชุมชน
2.การมีส่วนร่วมในการวางแผน
3.การมีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนา
4.การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการพัฒนา
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สมมุตฐิ านการวิจัย
1. การคัดแยกขยะของครัวเรือนมีผลทาให้ปริมาณขยะในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้งลดลง
2. การบริหารจัดการขยะในชุมชนโดยใช้หลัก3Rมีผลทาให้ปริมาณขยะในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้งลดลง
3. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลทาให้ปริมาณขยะในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้งลดลง

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการขยะและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดปริมาณขยะของชุมชน
บ้า นศรีจ อมแจ้ ง ต าบลหงส์ หิ น อ าเภอจุ น จัง หวั ด พะเยาเป็ น การศึก ษาเชิงส ารวจ( Survey Research )โดยใช้
แบบสอบถาม(Questionnaire )เพื่อศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการขยะของชุมชนบ้านศรีจอมแจ้งและระดับการมีส่วน
ร่วมของชุมชนต่อการลดปริมาณขยะของชุมชน ผู้วิจัยได้ได้นาแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชน และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการในการจัดการปัญหาขยะในชุมชนบ้านศรีจอม
แจ้ง โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3. การดาเนินการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล /การแปรผล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ บ้านศรีจอมแจ้ง หมู่ที่ 1ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
2. ขอบเขตด้านประชากรบ้านศรีจอมแจ้งมีประชากรทั้งสิ้น97หลังคาเรือนจานวน326 คน โดยมีประชากร
ในช่วงอายุ 15-65 ปี ที่อ่านออกเขียนได้ และอาศัยอยู่ในชุมชนจริง จานวน 126 คน หลังจากนั้นจึงได้
คานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้จานวนตัวอย่าง 96 คนที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%
3. เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มประชากรที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บการรับรู้ น โยบาย การตั ด สิ น ใจ การชี้น าชุม ชน การลงมือปฏิบัติ และการประเมิน ผล
ประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้นาชุมชนที่เป็นทางการ ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจานวน 3 คน
2. ผู้นาธรรมชาติ ได้แก่พระภิกษุ1รูป ประธานผู้สูงอายุ/หมอสู่ขวัญ รวม 3 คน
3. ผู้นาด้านสุขภาพได้แก่ กลุ่ม อสม.จานวน 10 คน
4. กลุ่มแม่บ้านในชุมชน
จานวน 60 คน
5. กลุ่มเยาวชน
จานวน 20 คน
4. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการขยะและ ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
การลดปริมาณขยะของชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยาเป็นการศึกษาถึง
รูปแบบการบริหารจัดการขยะของประชาชนในชุมชนระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดปริมาณ
ขยะของชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง ตาบลหงส์หิน อาเภอจุนจังหวัดพะเยาใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม โดยการ
เกลี้ ย กล่ อ มมวลชน (Mass Persuasion)ให้ ป ระชาชนเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการตั ด สิ น ใจ
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กระบวนการดาเนินการและร่วมรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนา และการประเมินผลโครงการนั้นๆ
ด้วย
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 รวม
เวลา 1 ปี 7 เดือน
6. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
6.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่รูปแบบการบริหารจัดการขยะของชุมชน( การคัดแยกขยะจากครัวเรือน ,การใช้
หลัก 3R’s ( Reduce , Reuse , Recycle ) และระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ในการศึกษาปัญหาชุมชน การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนา
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา
6.2 ตัวแปรตาม ปริมาณขยะในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้งลดลง
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติร้อยละ การแจกแจงความถี่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ยการ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนโดยใช้สถิติ One way ANOVAและการบรรยาย ข้อมูลเชิงคุณภาพการ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลและบริบทของ
ชุมชนศรีจอมแจ้ง ข้อมูลสถานการณ์ขยะ และรูปแบบการจัดการขยะของชุมชนข้อมูลจากเอกสาร บทความ วารสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วมแล้วนาตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสร้างแบบสอบถามโดย
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมู ลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอายุระดับการศึกษา อาชีพ
ตาแหน่งที่ได้รับในชุมชน จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด การขยะของชุม ชนบ้ า นศรี จ อมแจ้ ง มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
เลือกตอบ (Check List) ตามความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ มีคาถามจานวน 8
ขอ
ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดปริมาณขยะของชุมชน มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณคา (Rating Scale)
โดยกาหนดคาตอบเป็น 5 ระดับ เพื่อให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบโดยประเมินค่ า 1-5 ในระดับความคิดเห็นที่ใ กล้เคียงของตนมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว แบ่ ง
ออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน มีคาถามจานวน จานวน 5 ขอ ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนมีคาถามจานวน จานวน 5 ขอ ส่วนที่ 3การมีสวนร่วมในการดาเนินงานมีคาถามจานวน จานวน 7 ขอ
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีคาถามจานวน จานวน 6 ขอ รวมตอนที่ 3 มีคาถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
จานวน 23 ข้อ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สาหรับการให้
คะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
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นาเครื่องมือที่สร้างเสร็จไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงทางเนือ้ หาและภาษา ( content validity)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง มีรูปแบบการบริหารจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
คือครัวเรือน (ร้อยละ 98.9) และมีการนาขยะที่คัดแยกได้ ไปใช้ประโยชน์(ร้อยละ100) เช่น ขยะรีไซเคิล นาไปจาหน่าย
เป็นรายได้ หรือมีการนาไปแปรรูปให้เ ป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น นากล่องนมยูเอชที ไปถักเป็นเสื่อ สานตะกร้า นา
กระป๋องกาแฟไปแปรรูปเป็นชุดรับแขก ซองกาแฟสาเร็จรูปนาไปแปรรูปเป็นกระเป๋าถือ เป็นต้น ขยะอินทรีย์ นาไปหมัก
ทาปุย๋ นอกจากนั้นยังมีการรณรงค์ใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าไปจ่ายตลาด เพื่อลดการนาขยะเข้าสู่ครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับ
หลัก 3R ได้แก่ ( Reduce , Reuse , Recycle ) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการศึกษา
ปัญหาของชุมชน จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 มีส่วนร่วมในการวางแผน จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ
73.96 มีส่วนร่วมในการพัฒนา จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ85.42 และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการพัฒนา
จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83 ตามลาดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนกลุ่มตัวอย่างชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง จานวน 96 คน อายุอยู่ระหว่าง 18 – 65 ปี พบว่าส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี ร้ อยละ 31.2 ระดับการศึก ษา จบระดับประถมศึกษา ร้อ ยละ 55.3 อาชีพ เกษตรกรรม
(ทานา) ร้อยละ 72.9 ตาแหน่งที่ได้รับในชุมชนแม่บ้าน ร้อยละ 62.5
2. รูปแบบการบริหารจัดการขยะของชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง มีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน ร้อยละ
98.9มีการนาขยะที่คัดแยกได้ ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ100) แยกเป็น นาไปจาหน่าย การนาไปแปรรูปให้เป็นของใช้ใน
ครัวเรือน ร้อยละ หมักทาปุย๋ หรือใช้ซ้า สาหรับขยะอินทรีย์พบว่าทุกครัวเรือนมีการคัดแยกและนาไปใช้ประโยชน์ โดย
นาไปเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 81.2 นาไปทาปุ๋ยหมัก ร้อยละ 18.7 สาหรับการจัดการขยะอันตราย ขยะมีพิษ กลุ่มตัวอย่าง
นาไปทิง้ ยังจุดคัดแยกขยะอันตรายที่เทศบาลตาบลหงส์หินจัดไว้ให้ ร้อยละ 97.91 ส่วน วิธีการที่ชุมชนใช้เพื่อให้สมาชิก
ในชุมชนร่วมมือจัดการขยะอย่างได้ผล ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ใช้วธิ ีการขอความร่วมมือกับสมาชิกในชุมชน ร้อย
ละ 59.4 รองลงมาเป็น สร้างความเข้าใจให้แนะนา ร้อยละ 30.2 ออกกฎหมู่บ้านข้อบังคับ ร้อยละ 8.3 และวิธีการที่
ช่วยให้ลดขยะในชุมชนได้ผลที่สุด กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดตอบ การคัดแยกขยะ ร้อยละ 100
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
3.1 การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาชุมชน หรือการให้ขอ้ มูลแก่ชุมชนเพื่อนาไปประกอบการวางแผนชุมชน
ถือเป็นขัน้ ตอนที่มีความสาคัญ เพราะการได้ขอ้ มูลที่ดี ครบถ้วน ทันสมัยจะนาไปสู่การวางแผนที่ดไี ด้ การมีส่วนร่วมใน
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและ
เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของตน เป็นอย่างดีแล้ว การดาเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อม ไร้
ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความสาคัญของการดาเนินงานเหล่านั้น โกวิทย์ พวงงาม
(2545, หน้า 8) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
ศึกษาปัญหาของชุมชน ในระดับ มาก ( =3.97) ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ้านศรี
จอมแจ้ง ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะ (บทคัดย่อ : 2552) ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมระดับการมีส่วนของประชาชน
ด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ส่วนร่วมทาการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น ไม่มีส่วนร่วมในการ
ประชุมและทราบถึงปัญหาสาเหตุของ ไม่มสี ่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ
3.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผน เพราะการวางแผนดาเนินงานเป็นขัน้ ตอนทีจะช่วยให้ประชาชนรู้จักวิธีการ
คิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการนาเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มสี ่วนร่วมในการวางแผนงานของชุมชน ในระดับมาก ( =3.77) ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ ปวันพัสชร์ บุญ
ยะชัยชนะ (บทคัดย่อ : 2552) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน การจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่ เกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวางแผนของชุมชนว่า ไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนใน
กิจกรรมหรือโครงการ แต่กลุ่มตัวอย่างในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง ส่วนใหญ่เห็นว่าในระดับตัวแทนของชุมชนที่ไปทา
แผนงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงาน เช่นเทศบาล หรือหน่วยงานอื่นๆยังมีคอ่ นข้างน้อย ที่ระดับความเห็นปานกลาง ถึง
น้อย ร้อยละ 41.7 ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีปัญหาจากการประชาสัมพัน ธ์ให้ประชาชนทราบไม่มากพอ ทาให้ประชากร
กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบข้อมูลว่าผู้นา และตัวแทนของชุมชนได้เข้าร่วมจัดทาแผนงาน โครงการร่วมกับหน่วยงานใดบ้าง
3.3 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ที่ระดับความเห็นมาก
( =3.99) โดยมีระดับความเห็นดี ร้อยละ 89.5 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มที่ให้ความร่วมมือคือกลุ่ม
ผู้นาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ส่วนกลุ่มนักเรียน นักศึกษาไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดาเนินการใน
วันเวลาราชการ เพราะต้องไปสถานศึกษา
3.4 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นในระดับดีมาก
( =4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่ให้คะแนน ข้อ เทศบาลงดเก็บค่าธรรมเนียมขยะรายเดือน ซึ่งเกิดจากการ
ร่วมมือคัดแยกขยะของชุมชน และชุมชนปลอดขยะ ทาให้สุขภาพของประชาชนในชุมชนดีขึ้น ระดับคะแนนดีมาก ร้อย
ละ 98.9 รองลงมาคือ การไม่มีถังขยะในชุมชน ทาให้ชุมชนสะอาดน่ามอง และไม่มีปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนระดับ
คะแนน ดีมาก ร้อยละ 95.8 ข้อที่กลุม่ ตัวอย่างให้ระดับคะแนนน้อยที่สุดคือ ข้อ การยกย่องชื่นชมจากหน่วยงาน หรือ
ชุมชนอื่น ถึงความสาเร็จของชุมชนในการลดขยะ
การศึก ษาการมีส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นา พบว่ า ผลการศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บผล
การศึกษาขององค์การสหประชาชาติ WHO.( 1978. Report of the International Conference.หน้า.11) ที่กล่าวถึงปัจจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมไว้ 3 ประการ คือ
1. ปัจจัยของสิ่งจูงใจ หมายถึง การที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ นั้นจะมีเหตุผลที่สาคัญ คือ
ประการแรก มองเห็นว่าตนจะได้ผลตอบแทนในสิ่งที่ทาไปประการที่สองการได้รับการบอกกล่าวหรือได้รับการชักชวน
จากบุคคลอื่นให้เข้าร่วมโดยมีสิ่งจูงใจเป็นตัวนา
2. ปัจจัยโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วม หมายถึง การมองเห็น ช่องทางในการมีส่วนร่วม
และมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับหลังการมีส่วนร่วม ดังนั้นพื้นฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางการมีส่วนร่วม จึง
ควรมีลักษณะดังนี้ คือ ประการแรก เปิดโอกาสให้ทุกๆคนในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึง่
ประการที่สอง มีการกาหนดเวลาที่ชัดเจนแน่นอนเพื่อผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมจะได้สามารถกาหนดเงื่อนไขตามสภาพ
เป็นจริงของตนเองได้ ประการที่สาม มีการกาหนดลักษณะของกิจกรรมที่แน่นอนว่าจะทาอะไร
3. ปัจจัยด้านอานาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม หมายถึงการที่ ประชาชน สามารถกาหนด
เป้าหมาย วิธีการ และผลประโยชน์ของกิจกรรมได้ การที่จะให้มนุษย์มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ นั้นจะต้องมี
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วยเป็นแนวทางในการกระตุ้นเพื่อให้กิจกรรมนัน้ ๆ ดาเนินไปด้วยดี
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การอภิปรายผลการศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการขยะและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดปริมาณขยะของชุมชนบ้านศรี
จอมแจ้ง ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
1. รูปแบบการบริหารจัดการขยะของชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง ส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน
ร้อยละ 98.9 มีการนาขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วนาไปใช้ประโยชน์ เช่น นาไปจาหน่าย หมักทาปุ๋ยหรือใช้ซ้า ร้อยละ
94.7 สาหรับขยะอินทรีย์พบว่าทุกครัวเรือนมีการคัดแยกและนาไปใช้ประโยชน์ โดยนาไปเลีย้ งสัตว์ ร้อยละ 81.2 นาไป
ทาปุย๋ หมัก ร้อยละ 18.7 สาหรับการบริหารจัดการขยะอันตราย ขยะมีพิษ กลุ่มตัวอย่างตอบข้อ นาไปทิ้งยังจุดคัดแยก
ขยะอันตรายที่เทศบาลตาบลหงส์หินจัดไว้ให้ ร้อยละ 97.91 สาหรับขยะขยะรีไซเคิล ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกไว้เพื่อ
จาหน่ายเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในข้อ วิธีการที่ชุมชนใช้เพื่อให้สมาชิกในชุมชนร่วมมือกันจัดการขยะ
อย่างได้ผล ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีการขอความร่วมมือในการจัดการขยะ ร้อยละ 59.4 รองลงมาเป็น
สร้างความเข้าใจ ให้แนะนา ร้อยละ 30.2 ออกกฎหมู่บ้านข้อบังคับ มีจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และวิธีการที่
ช่วยให้ลดขยะในชุมชนได้ผลที่สุด ทัง้ หมดตอบเหมือนกันคือ การคัดแยกขยะ ร้อยละ 100
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องการจัดการขยะในระดับที่ดีมาก รวมถึงการปฏิบัติในการจัดการ
ขยะได้อย่างถูกต้อง จึงส่งผลให้ชุมชนจัดการขยะได้เป็นอย่างดี
2. การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน หรือการให้ข้อมูลแก่ชุมชนเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการวางแผน
ชุมชน ถือเป็นขัน้ ตอนที่มีความสาคัญ เพราะการได้ขอ้ มูลที่ดี ครบถ้วน ทันสมัยจะนาไปสู่การวางแผนที่ดไี ด้ การมีส่วน
ร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึง
ปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของตน เป็นอย่างดีแ ล้ว การดาเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของ
ท้องถิ่นย่อม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความสาคัญของการดาเนินงานเหล่านั้น
โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในการ ศึกษาปัญหาของชุมชน ในระดับ มาก ( =3.97) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการประชุมเพื่อศึกษาปัญหาของ
ชุมชนในรูปแบบอย่างเป็นทางการ ปีละ 2 ครั้ง คือ การทาประชาคมค้นหาปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อขอ
โครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรจุแผนพัฒนา 4 ปีของเทศบาลและการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรม
พัฒนาชุมชน นอกจากนั้นยังมีการประชุมเพื่อจัดทาแผนงาน / โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขเพื่อเสนอของบประมาณต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืน้ ที่ (สป.สช.)
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ้านศรีจ อมแจ้ง ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ
ปวันพัสชร์ บุญยะชัยชนะ (บทคัดย่อ : 2552) ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในเขต
พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมระดับการมีส่วนของประชาชน ด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ
ส่วนร่วมทาการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น ไม่มสี ่วนร่วมในการประชุมและทราบถึงปัญหาสาเหตุของ ไม่
มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ
3. การมีส่วนร่วมในการวางแผน เพราะการวางแผนดาเนินงานเป็นขั้นตอนทีจะช่วยให้ประชาชนรู้จักวิธีการ
คิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการนาเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวางแผน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มสี ่วนร่วมในการวางแผนงานของชุมชน ในระดับมาก ( =3.77) ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ ปวันพัสชร์ บุญ
ยะชัยชนะ (บทคัดย่อ : 2552) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน การจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
เชียงใหม่ เกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวางแผนของชุมชนว่า ไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนใน
กิจกรรมหรือโครงการแต่กลุ่มตัวอย่างในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง ส่วนใหญ่เห็นว่าในระดับตัวแทนของชุมชนที่ไปทา
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แผนงาน/โครงการร่วมกับหน่วยงาน เช่นเทศบาล หรือหน่วยงานอื่นๆยังมีคอ่ นข้างน้อย ที่ระดับความเห็นปานกลาง ถึง
น้อย ร้อยละ 41.7 ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีปัญหาจากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบไม่มากพอ ทาให้ประชากร
กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบข้อมูลว่าผู้นา และตัวแทนของชุมชนได้เข้าร่วมจัดทาแผนงาน โครงการร่วมกับหน่วยงานใดบ้าง
4. การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสว่ นร่วมในการปฏิบัตใิ นระดับมาก ( =3.99) ซึ่งใน
อดีตประชาชนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ไม่ดี เนื่องจากมีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แนะนาให้
ประชาชนคัดแยกขยะ แต่เวลาที่ อปท.เข้าไปเก็บขยะในชุมชน ทาการเก็บขยะทุกชนิดรวมในรถคันเดียวกัน ทาให้ชุมชน
รู้สกึ ไม่เกิดประโยชน์จากการคัดแยกขยะเพราะสุดท้ายขยะก็ปะปนกันเหมือนเดิม แต่ที่ชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง เทศบาล
ตาบลหงส์หิน ได้ติดต่อประสานงานให้ร้านของเก่า เข้าไปรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนเดือนละ 2 ครั้ง ประสานงานให้
บริษัทเอกชนเข้าไปรับซื้อขยะพลาสติกทุกชนิดในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบ่ ้านเป็นผู้รวบรวมขยะให้ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ชุมชนหมักปุย๋ อินทรีย์จากขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้จากครัวเรือน
ทาให้ขยะที่ครัวเรือนคัดแยกได้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกชนิด นอกจากนั้นขยะอันตรายที่มีพิษ เทศบาลจัด
ให้มีคัดแยกขยะอันตรายไว้ให้ในชุมชน จึงเหลือขยะทิ้งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้น้อยมาก นาไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะได้อย่าง
ครบวงจรกลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าในชุมชนท่าน มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น การหมักทาปุ๋ย การ
นาไปขาย หรือการใช้ซ้า โดยมีระดับความเห็นดีถึงดีมาก ( =4.30) สาหรับประเด็นที่กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
ปานกลางคือ ในครอบครัวท่านมีกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะ เช่นการหิ้วตะกร้า หรือถุง ผ้าไปจ่ายตลาดเพื่อลด
ถุงพลาสติก สม่าเสมอ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับคะแนนความคิดเห็นปานกลาง ถึงค่อนข้างน้อย ( =3.49) เมื่อพิจารณา
ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มักไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดาเนินการในวันเวลาราชการ เพราะต้องไป
สถานศึกษา
5. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นในระดับดีมาก ( =
4.47)เป็นคาถามส่วนที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่ให้คะแนน ข้อ เทศบาลงด
เก็บค่าธรรมเนียมขยะรายเดือน ซึ่งเกิดจากการร่วมมือคัดแยกขยะของชุมชน ระดับคะแนนดีมาก ( =4.94)รองลงมา
คือ ข้อ ชุมชนปลอดขยะ ทาให้สุขภาพของประชาชนในชุมชนดีข้นึ ( =4.60) ตามมาด้วยการไม่มถี ังขยะในชุมชน ทาให้
ชุมชนสะอาดน่ามอง และไม่มีปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน ระดับคะแนนดีมาก ( =4.39) ข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับ
คะแนนน้อยที่สุดคือ ข้อ การยกย่องชื่นชมจากหน่วยงาน หรือชุมชนอื่น ถึงความสาเร็จของชุมชนในการลดขยะ ทาให้
ท่านมีกาลังใจที่จะร่วมมือทากิจกรรมของชุมชนต่อไป ระดับคะแนนดีมาก ( =4.21)
การทดสอบสมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานที่ 1. การคัดแยกขยะของครัวเรือน มีผลทาให้ปริมาณขยะในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้งลดลงผล
การศึกษาพบว่ามีความสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการคัดแยกขยะ ร้อยละ 98.9 ( = 4.14)
วิธีการที่ช่วยให้ลดขยะในชุมชนได้ผลที่สุด คือ การคัดแยกขยะ จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และการใช้หรือถุง
ผ้าไปจ่ายตลาด จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 (p = 0.045)
สมมติที่ 2. การบริหารจัดการขยะในชุมชนโดยใช้หลัก 3R’s มีผลทาให้ปริมาณขยะในชุมชนบ้านศรีจอมแจ้ง
ลดลงผลการศึกษาพบว่ามีความสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3R.
ร้อยละ98.9 (p =0.036)
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สมมติที่ 3. ระดับการมีส่ ว นร่ ว มของชุมชน มีผ ลทาให้ปริ ม าณขยะในชุมชนบ้ านศรี จอมแจ้ง ลดลง ผล
การศึกษาพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ กลุ่มตัวอย่างมีสว่ นร่วมในการศึกษาปัญหาของชุมชนจานวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.83 มีส่วนร่วมในการวางแผน จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 73.96 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ85.42 และการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการพัฒนา จานวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.83 (p = 0.047)
ปัญหาและอุปสรรค
1. การเก็บข้อมูลล่าช้า เนื่องจากช่วงของการเก็บข้อมูล ตรงกับช่วงที่ประชาชนเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกข้าว
กลางวันจึงเข้าพบกลุ่มเป้าหมายยาก
2. ข้อมูลที่เก็บได้ บางชุดมีความคลาดเคลื่อน จนต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลซ้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
สื่อสารของผู้จัดเก็บข้อมูล
3. ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในแต่ละครั้ง พบว่ามีเพียงกลุ่มเดิมๆที่สนใจกิจกรรมของชุมชนเท่านั้น
กลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือ จะไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเลือกระยะเวลาการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เหมาะสม เนื่องจากช่วงที่เข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ประชาชน
เริ่มออกไปทานา หว่านข้าว เวลาที่สะดวกในการลงพื้นที่คือเก็บข้อมูลคือ ตอนเช้าและเย็นเท่านั้น ทาให้
การเก็บข้อมูลค่อนข้างล่าช้า
2. ผู้เก็บข้อมูล ควรเป็นคนคนเดียวกัน เพราะการสื่อความหมาย การอธิบายทาความเข้าใจกับผู้ให้ข้อมูล
จะได้เหมือนกัน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
3. ควรสร้างจิตสานึก หรือสร้างมาตรการชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
อย่างทั่วถึง
4. ควรมีการศึกษาต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
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กระบวนการนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย
THE PROCESS SUPERVISION OF PHRA PARIYATTIDHAMMA SCHOOL, DIVISION
OF GENERAL EDUCATION, CHIANG RAI PROVINCE
พระครูสุจณ
ิ วรคุณ กมล บ่อแก้ว1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Phrakhrusuchinworahkun Kamol Bokaeo1* and Thidawan Aunkong2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในของ และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
การนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึ กษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน ปี
การศึกษา 2559 จานวน 240 รูป/คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (xˉ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการนิเทศภายใน
ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน ใน
ภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติตามกระบวนการอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน ด้านการวางแผนและกาหนดทางเลือก ด้านการพัฒนาสื่อและเครื่องมือ และด้านการ
ประเมิ น ผลและรายงานผล ตามล าดั บ ส่ ว นปั ญ หาการนิ เทศภายในที่ พ บได้ แ ก่ การขาดความรู้ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการนิเทศภายใน ความเข้าใจ ในการสร้างเครื่องมือการนิเทศภายใน มีวิธีการนิเทศภายในไม่หลากหลาย
การขาดการประเมินที่หลากหลายและขาดการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน สาหรับข้อเสนอแนะ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิเทศภายในให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน โดยการ
จัดอบรม การศึกษาดูงาน ตลอดจนควรพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือการนิเทศภายในให้มีความหลากหลาย และ
หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะด้านการนิเทศภายในและการจัดทาสื่อและเครื่องมือ
นิเทศภายใน ควรดาเนินการนิเทศภายในและพัฒนาครูผู้สอนด้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย ร่วมกันหาวิธีการ
ประเมินผลการนิเทศภายในด้วยวิธกี ารที่หลากหลายและจัดทาสรุปผลการนิเทศภายในเสนอต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
คาสาคัญ: การนิเทศภายใน กระบวนการนิเทศภายใน
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Abstract
The purposes of this independent study was to study process supervision and problems and suggestion
of process supervision of Phra pariyattidham School, Division of General Education, Chiang Rai Province. Data
were collected from 240 people, 21 schools in 2016 academic year, through the questionnaires and analysis by
using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed that
the process supervision of Phra pariyattidham School, Division of General Education, Chiang Rai Province, as
seen the administrators and teachers, as whole and as each aspects were at high level, ranking from the
highest to the lowest as follows: supervision mission, planning and setting options, media and Instruments
constructing, evaluation and reporting. The problems of process supervision of Phra pariyattidham School,
Division of General Education, Chiang Rai Province as the supervisors lack of knowledge and understanding of
the process of supervision and did not create measuring tools of supervision, the supervision methods within
range and lack of diversity assessment and reporting performance. The suggestions are the school directors
should promote the supervisors to learn supervision principle and process such as training and observe activities.
Besides, the school directors should create and improve supervision tools and supports supervisors to be
supervision skills and create more activities for supervision in school and promote supervisors to learn supervision
techniques. In addition, the school directors and teachers should work together to set the assessment methods
and summary report model.
Keywords: Supervision, Supervision process

บทนา
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการดาเนินงานปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา ได้ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญ
ของการจัดการศึกษา และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้นาทางวิชาการ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในงานวิชาการและความสามารถในการบริหารงานวิชาการ มีวิสัยทัศน์ แนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนางานวิชาการ ซึ่ง
กิจกรรมหลักที่สาคัญของการบริหารงานวิชาการ คือ หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา การทาวิจัยในชัน้ เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา (จันทรานี สงวนนาม, 2553, หน้า 149-152)
จากขอบข่ายงานบริหารงานวิชาการ ภาระงานหนึ่งที่มีความสาคัญ ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและคุณ ภาพ
ผู้ เรีย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คื อ การนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา ซึ่ งเป็ น กระบวนการที่ ท าให้ เกิ ด การพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งให้ เกิดการจั ดการเรียนรู้ท่ีมี ป ระสิ ท ธิภ าพส่งผลถึงคุณ ภาพของผู้เรีย น
กระบวนการนิเทศภายในช่วยให้เกิดการพัฒ นาครูให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้นาทางวิชาการในสถานศึกษา และมีหน้าที่โดยตรงในการ
นิเทศการศึกษา ทาให้งานวิชาการของสถานศึกษาพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บทบาทสาคัญในบริหารงาน
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นิเทศภายใน คือ ผู้บริหารต้องตระหนักและเห็นความสาคัญว่าต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง มีการบริหารและการ
จั ด การแบบมี ส่ ว นร่ว ม สร้างขวัญ และก าลั งใจ สร้างความเข้าใจกั บ ผู้ ป กครองและหน่ วยงานอื่ น สนั บ สนุ น ด้ า น
งบประมาณและอานวยความสะดวกในทุกด้าน สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน และประสานกับ
กลุ่มนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ติดตามประเมินผล
และพัฒนาการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556,
สื่อออนไลน์)
การดาเนินการจัดการเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาและจาก
ผลการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาและวิชาศาสนปฏิบัติ และสถานศึกษายังขาดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุด อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีข้อเสนอแนะการ
พัฒนา คือ สถานศึกษาควรดาเนินการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างจริงจัง โดยศึกษาหาสาเหตุท่ี
ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า แล้วแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2558, หน้า 4-7)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและการบริห ารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นปัจจัยขับ เคลื่อนในการพั ฒ นาคุณ ภาพทาง
วิ ช าการของสถานศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษา
กระบวนการนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและคุณ ภาพผู้เรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา
จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิ าน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
-ความหมายของการนิเทศภายใน
-จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายใน
-หลักการนิเทศภายใน
-รูปแบบการนิเทศภายใน
-ขั้นตอนการนิเทศภายใน
-กระบวนการนิเทศภายใน
-กิจกรรมการนิเทศภายใน
-ประโยชน์ของการนิเทศภายใน
-บริบทของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย

ตัวแปรตาม
ระดับการปฏิบัติ กระบวนการนิเทศภายใน
ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
1. การวางแผนและกาหนดทางเลือก
2. การพัฒนาสื่อและเครื่องมือ
3. การดาเนินการนิเทศภายใน
4. การประเมินผลและรายงานผล

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจั ย ครั้งนี้ มุ่ งศึ ก ษากระบวนการนิ เทศภายในของกลุ่ ม โรงเรียนพระปริยัติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
จังหวัดเชียงราย ที่นิยมใช้ในปัจจุบันตามแนวคิดของกมล ภู่ประเสริฐ (2544, หน้า 59-64 อ้างอิงใน จอมพงศ์ มงคลว
นิช, 2556, หน้า 139-140) โดยการศึกษากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. การวางแผนและกาหนดทางเลือก
2. การพัฒนาสื่อและเครื่องมือ
3. การดาเนินการนิเทศภายใน
4. การประเมินผลและรายงานผล
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ใช้ในการวิจัย ได้ แก่ ผู้ บ ริห ารและครูผู้ ส อนโรงเรียนพระปริยั ติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ กษา
จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหาร จานวน 38 รูป/คน ครูผู้สอน จานวน
210 รู ป /คน รวมจ านวนทั้ งสิ้ น 248 รู ป /คน ได้ ม าโดยการก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ต าราง (Krejcie and
Morgan, 1970, สื่อออนไลน์)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ ตาแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่ง และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู่ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัด เชียงราย มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดั บ โดยใช้ค่าเฉลี่ ย (xˉ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปและจัดเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึ ก ษาค้น คว้าเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อ งจากห้ อ งสมุ ด ของสถาบั น การศึ ก ษาต่ างๆ และเว็บ ไซต์
เกี่ ย วกั บ เรื่อ งแนวคิ ด การนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา เพื่ อ ท านิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะและน ามาเป็ น แนวทางในการสร้า ง
แบบสอบถาม
2. กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
3. สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดให้ตรงกับเนื้อหาแล้วนาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไขเนือ้ หาและการใช้ภาษา ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ความสมบูรณ์ และความครอบคลุมของเนื้อหา โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถาม
คือ 1) ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ 2) ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 พิจารณาปรับปรุง
หรือตัดทิ้งแล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อคาถามตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้ภาษา
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจภาษา
คาชี้แจงของแบบสอบถาม และนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2559, หน้า 204) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทัง้ ฉบับมีคา่ เท่ากับ 0.97 แสดงว่า แบบทดสอบมีคา่ ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง (ภาคผนวก จ)
6. ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.97
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. น าหนั งสื อ จากวิท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา ไปขออนุ ญ าตจากผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษากระบวนการนิ เทศภายในของกลุ่ ม โรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวั ด
เชียงราย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติตาม
กระบวนอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้ านการดาเนินการนิเทศภายใน ด้านการ
วางแผนและกาหนดทางเลือก ด้านการพัฒนาสื่อและเครื่องมือ และด้านการประเมินผล และรายงานผล ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1.1 ด้านการวางแผนและกาหนดทางเลือก พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติตามกระบวนการ
นิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้านการวางแผนและกาหนด
ทางเลือก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีการปฏิบัติตามกระบวนการอยู่
ในระดับมากโดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชุมจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ การวิเคราะห์ปัญหาจากผลสอบ O-net /B-net
1.2 ด้านการพัฒ นาสื่อและเครื่องมือ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศ
ภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้านการพัฒ นาสื่อและเครื่ องมือใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีการปฏิบัติตามกระบวนการอยู่ในระดับมาก
โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดหาสื่อและเครื่องมือจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนและท้องถิ่น และ
รายการที่มคี า่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การจัดซื้อสื่อและเครื่องมือจากร้านที่ผลิต
1.3 ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศ
ภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้านการดาเนินการนิเทศภายในในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีประชุมก่อนเปิด และรายการ
ที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด คือ การนิเทศภายในโดยผ่านสื่อเทคโนโลยี
1.4 ด้านการประเมินผลและรายงานผล พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศ
ภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้านการประเมินผลและรายงานผล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีการปฏิบัติตามกระบวนการอยู่ในระดับมาก
โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกาหนดบุคลากร เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลไว้อย่างเหมาะสม และรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การประเมินผลก่อนดาเนินการระหว่างดาเนินการ และหลังดาเนินการ
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2. ปัญหาและข้อเสนอแนะการนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย พบว่า
2.1 ด้านการวางแผนและกาหนดทางเลือก ปัญหาที่พบคือ การขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
นิเทศภายใน ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิเทศภายในให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน
2.2 ด้านการพัฒนาสื่อและเครื่องมือ ปัญหาที่พบ คือ การสร้างเครื่องมือการนิเ ทศภายใน ข้อเสนอแนะ
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือการนิเทศภายในให้มีความหลากหลาย และหน่วยงานต้น
สังกัดควรจัดอบรมและพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการนิเทศภายในและการจัดทาสื่อและเครื่องมือนิเทศภายใน
2.3 ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน ปัญหาที่พบ คือ มีวิธีการนิเทศภายในน้อยเกินไป ข้อเสนอแนะ คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรดาเนินการนิเทศภายในและพัฒนาครูผู้สอนด้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย
2.4 ด้านการประเมินผลและรายงานผล ปัญหาที่พบ คือ การขาดการประเมินที่หลากหลายและการสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันหาวิธีการประเมินผลการนิเทศภายใน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และทันสมัย และควรกาหนดรูปแบบการสรุปและรายงานผลการประเมินไปในทิศทาง
เดียวกัน

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลสรุปการวิจัย พบประเด็นที่นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน ด้านการวางแผนและกาหนดทางเลือก ด้านการพัฒนาสื่อและเครื่องมือ และด้านการ
ประเมินผล และรายงานผล ตามลาดับ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นพพงค์ คงประจักร (2556,
สื่อออนไลน์) ที่พบว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้ บริหารและครูผู้สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
บัณ ฑู ร มนตรานนท์ (2556, สื่อออนไลน์ ) ที่พบว่า ครูผู้สอนมีความเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน นอกจากนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรรณนภา มหาวิชา (2557, สื่อออนไลน์)
ที่พบว่า กระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ ในระดั บ มาก และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ ภั ท ร พงษ์ เจริ ญ ไทย (2559, สื่ อ ออนไลน์ ) ที่ พ บว่ า การ
ดาเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบประเด็นที่น่าใจดังนี้
1.1 ด้านการวางแผนและกาหนดทางเลือก พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติตามกระบวนการ
นิเทศภายในด้านการวางแผนและกาหนดทางเลือกมากที่สุด คือ การประชุมจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ทั้ งนี้เพราะ
ก่อนการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาในทุกภาคการศึกษาและปีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้ดาเนินการ
ประชุมผู้บริหารและครูผู้สอนเพื่อแต่งตั้งคณะทางาน และร่วมกันวางแผน กาหนดกิจกรรม ปฏิทินการดาเนินงาน
รวมทั้งการนาข้อบกพร่องจากผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาปีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy and Forshyth
(เก็จกนก เอื้อวงศ์, 2555, สื่อออนไลน์) ที่ว่าก่อนการนิเทศภายใน ผู้บริหาร ครูและผู้นิเทศร่วมมือกันจัดทาแผนการ
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จัดการเรียนรู้ ชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของครูและผู้นิเทศในการทางานร่วมกัน พร้อมทั้งวิธีการนิเทศ ประเมินผล และ
รายงาน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ โศรยา สาและ (2557, สื่อออนไลน์) ที่พบว่า โรงเรียนได้มี
การกาหนดโครงการนิเทศในแผนกาปฏิบัติงานประจาปี มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการปฏิบัติงานในการนิเทศภายใน
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชนิดา อินผ่อง (2559, สื่อออนไลน์) ได้ศึกษาการดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
ทุ่งขนานวิทยา อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า การดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สภาพที่เป็น
จริงในปัจจุบันซึ่งจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น คือ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ การปฏิบัติการนิเทศ การ
ประเมินผลการนิเทศ และการวางแผนการนิเทศ โดยด้านการวางแผนการนิเทศ พบว่า รายการที่ต้องการหาทางแก้ไข
คื อ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น งานนิ เทศภายใน และรายการที่ ต้ อ งปรั บ ป รุ ง ให้ ดี ขึ้ น ได้ แ ก่ การก าหนด
รายละเอียดกิจกรรมการนิเทศ การประมาณการวัสดุ การชี้แจงการทาความเข้าใจในการเยี่ยมชั้นเรียน การกาหนด
บุคลากรผู้รับผิดชอบดาเนินการ การประมาณการอุปกรณ์ การพิจารณาความสัมพันธ์ก่อนหลังของกิจกรรมการ
นิ เทศภายใน การก าหนดขอบเขตของการนิ เทศภายใน การก าหนดกิ จ กรรมการนิ เทศภายใน และการก าหนด
วัตถุประสงค์หลักให้สอดคล้องกับการประกันภายใน
1.2 ด้านการพัฒ นาสื่อและเครื่องมือ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศ
ภายในด้านการพัฒนาสื่อและเครื่องมือมากที่สุด คือ การจัดหาสื่อและเครื่องมือจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในโรงเรียน
และท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายใน เป็นเครื่องมือที่นามาใช้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านงาน
ของผู้รับนิเทศ และเป็นเครื่องมือสาหรับใช้รวบรวมข้อมูลในการนิเทศ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการนิเทศ ดังนั้น
การจัดหาสื่อและเครื่องมือจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนและท้องถิ่น จึงเป็นจัดหาเอกสารคู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติการ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คาปรึกษาระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน ร่วมทั้งร่วมกันออกแบบ
และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
แบบสารวจ แบบประเมินต่าง ๆ และการจัดทาคู่มือการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อนามาใช้ในการดาเนินการ
นิเทศภายในร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550, สื่อออนไลน์) กล่าวว่า การนิเทศภายใน
ต้องยึดหลักการปฏิบัติการตามกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม เน้นความร่วมมือร่วมใจในการดาเนินงาน โดยยึด
วัต ถุป ระสงค์ก ารท างานร่วมกัน การช่วยเหลือ แบ่งปั น ประสบการณ์ ซึ่ งกั นและกั น ร่วมคิด ร่วมพั ฒ นา ทั้งนี้เพื่ อ
ความสาเร็จของงานโดยส่วนรวมและแนวคิดของวรรณี ภิรมย์คา (2558, สื่อออนไลน์) ที่กล่าวว่า ก่อนการดาเนินการ
นิเทศภายใน ผู้บริหารและครูต้องร่วมกันสร้างสื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายใน และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ พรรณนภา มหาวิชา (2557, สื่อออนไลน์) ที่ว่า ก่อนการดาเนินการนิเทศต้องมีการเตรียมสื่อ วัสดุอุ ปกรณ์ที่ต้อง
ใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ จัดความสัมพันธ์งานของแต่ละฝ่ายเพื่อความสะดวกในการนิเทศเทศ
1.3 ด้านการดาเนินการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศ
ภายในด้ านการด าเนิ น การนิ เทศภายในมากที่ สุ ด คื อ มี ป ระชุ ม ก่อ นเปิ ด ทั้ งนี้เพราะการด าเนิ น การนิ เทศภายใน
สถานศึกษา เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการกาหนดนโยบายการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา เช่น การจัดทาโครงการนิเทศ การวางแผนนิเทศ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา, 2556, สื่อออนไลน์) ดังนั้นก่อนการดาเนินการ
นิเทศภายในจึงต้องมีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อชี้แจงนโยบายด้านการนิเทศแก่ครูผู้สอน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นระดับโรงเรียน และกาหนดรอบแผนงาน นโยบายและ
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วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550, สื่อออนไลน์ ) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียนนั้นต้องดาเนินการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นการประชุมครูทั้งหมดของโรงเรียนเพื่อเตรียมต้อง
ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียน โดยนาเสนอผลการปฏิบัติ งานในภาคเรียนที่ผ่านมา
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาคเรียนต่อไป และยังกล่าวอีกว่าการนิเทศภายในเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน และการดาเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการดาเนินการนิเทศจึงต้อง
เริ่มต้นด้วยการประชุมปรึ กษาหารือ และการให้ความรู้ในงานที่ปฏิบัติซึ่งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ดาเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการดาเนินการอย่างไร และจะทาอย่างไรจึง
ทาให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ เป็นความจาเป็นสาหรับการเริ่มการนิเทศที่จั ดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้สร้างความ
เข้าใจและทาให้การนิเทศนัน้ ได้ผล
1.4 ด้านการประเมินผลและรายงานผล พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศ
ภายในด้ านการประเมิ น ผลและรายงานผลมากที่สุ ด คื อ การก าหนดบุ ค ลากร เพื่ อท าหน้ าที่ป ระเมิ น ผลไว้อ ย่าง
เหมาะสม ทั้ งนี้ เพราะการประเมิ น ผลเป็ น การรวบรวมข้อ มู ล ที่ ได้ จ ากด าเนิ น กิจ กรรมการนิ เทศภายใน เช่น การ
สังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน การประชุม การจัดทาเอกสารหรือตาราทางวิชาการ การให้คาปรึกษาหารือ การศึกษา
นอกสถานที่และการเก็บรวมทั้งข้อมูลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนั้นการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อทาหน้าที่
นิเทศภายใน ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการนิเทศภายใน จึงมีความสาคัญ ต่อการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา เนื่องจากผู้ทาหน้าที่ดังกล่าวต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในการนิเทศภายในแล้ว ยังเป็นผู้ที่ทาหน้าที่ผลักดันให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน เนื่องจากการประเมินผลต้องอาศัยข้อมูลที่น่าเชื่อถือจาก
หลายฝ่ายทั้งจากผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับนิเทศ และนาผลประเมินทั้งก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และหลัง
ดาเนินการ มาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการสอนและคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวิดา ธาราศรี
สุทธิ (2550, สื่อออนไลน์) ที่กล่าว่า การแต่งตั้งคณะผู้นิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อช่วยกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เป็ น การพั ฒ นาให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ฒ นาตามแผนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานให้เครือข่ายนิเทศอื่ น ๆ มาช่วยกิจกรรมพัฒนาตามความเหมาะสม และติดตาม
นิเทศ และประเมินผลการจัดการนิเทศภายในของสถานศึกษาในลักษณะภาพรวม และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ชนิดา อินผ่อง (2559, สื่อออนไลน์) ที่พบว่า ด้านการประเมินผลการนิเทศที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ การประเมิน
ความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศภายใน การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู การตรวจสอบผลการ
จัดการเรียนการสอนของครู การตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ และการเปรียบเทียบผล
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นควรจัดคณะทางานการประเมินผล ดาเนินการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และควร
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมประเมินเพื่อได้ข้อขี้แนะที่หลากหลาย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรรณ
นภา มหาวิชา (2557, สื่อออนไลน์) ได้ศึกษากระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการปฏิบัตติ ามกระบวนการนิเทศด้านการประเมินสภาพการทางานในระดับมาก
2. ปัญหาการนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ที่พบ คือ
การขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศภายใน การสร้างเครื่องมือการนิเทศภายใน วิธีการนิเทศภายในที่มี
น้อยเกินไป การขาดการประเมินที่หลากหลายและการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิเทศภายในให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน เช่น การ
จัดอบรม การศึกษาดูงาน ควรพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือการนิเทศภายในให้มีความหลากหลาย และหน่วยงานต้น
สังกัดควรจัดอบรมและพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการนิเทศภายในและการจัดทาสื่อและเครื่องมือนิเทศภายใน
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ควรดาเนินการนิเทศภายในและพัฒ นาครูผู้สอนด้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย และควรร่วมกันหาวิธีการ
ประเมินผลการนิเทศภายในด้วยวิธีการที่หลากหลาย และทันสมัย และควรกาหนดรูปแบบการสรุปและรายงานผล
การประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
การนิเทศภายในของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่า
1. ด้านการวางแผนและกาหนดทางเลือก ปัญหาที่พบคือ การขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศ
ภายใน ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนิเทศภายในให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนิเทศภายใน เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน
2. ด้านการพัฒนาสื่อและเครื่องมือ ปัญหาที่พบ คือ การสร้างเครื่องมือการนิเทศภายใน ข้อเสนอแนะ คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือการนิเทศภายในให้มีความหลากหลาย และหน่วยงานต้นสังกัด
ควรจัดอบรมและพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการนิเทศภายในและการจัดทาสื่อและเครื่องมือนิเทศภายใน
3. ด้ านการดาเนิน การนิ เทศภายใน ปั ญ หาที่พ บ คื อ มีวิธีก ารนิ เทศภายในน้อ ยเกิน ไป ข้อ เสนอแนะ คื อ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรดาเนินการนิเทศภายในและพัฒนาครูผู้สอนด้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย
4. ด้านการประเมินผลและรายงานผล ปัญ หาที่พบ คือ การขาดการประเมินที่หลากหลายและการสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันหาวิธีการประเมินผลการนิเทศภายใน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และทันสมัย และควรกาหนดรูปแบบการสรุปและรายงานผลการประเมินไปในทิศทาง
เดียวกัน
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การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Conflict Management of School Administrators under the Chiangrai Primary
Educational Service Area office 3
ดัทฤยา อุปนันท์1* และ น้าฝน กันมา2
Datruya Upanan1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามระดับการศึกษา
ประสบการณ์ ในการท างาน ขนาดของสถานศึ ก ษา กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ ใช้ คื อ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 108 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางสาเร็จรูปของ
Krejcie and Morgan ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามการจัดการ
ความขัดแย้งของ Thomas and Kilmann แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 28 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น ด้าน
การเอาชนะ เท่ากับ 0.99 ด้านการร่วมมือ เท่ากับ 0.98 ด้านการประนีประนอม เท่ ากับ 0.95 ด้านการหลีกเลี่ยง
เท่ากับ 0.87 และด้านการยอมให้ เท่ากับ 0.92
สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
การทดสอบ t-test แบบ independent การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) และการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ บอนเฟอรโรนี (Bonferroni Method)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
มีการจัดการความขัดแย้งด้านการร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการประนีประนอม ด้านการยอมให้
ด้านการหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเอาชนะ อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีการจัดการความขัดแย้ง ไม่แตกต่างกัน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทางาน
ที่ แ ตกต่ างกั น มี ก ารจั ด การความขั ด แย้ งในด้ านการเอาชนะ ด้ านการร่วมมื อ ด้ านการประนี ป ระนอม ด้ านการ
หลี ก เลี่ ย ง และด้ านการยอมให้ แ ตกต่ า งกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 4) ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาที่
ปฏิ บั ติงานในสถานศึก ษาที่มี ข นาดแตกต่างกั น มี การจัดการความขัด แย้งในด้านการยอมให้ แตกต่างกั น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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คาสาคัญ: การจัดการความขัดแย้ง ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
The objectives of this study were: 1) The investigate methods of conflict management of school
administrators, and 2) To compare the methods of conflict management of school administrators as classified by
education level, work experience and school size. The population in this study were 108 school administrators in
Chiangrai Primary Educational Service Area office 3. Determining sample size by using the table of Krejcie and
Morgan simple random sampling. The study instruments was the questionnaire to determine the conflict
management developed by Thomas and Kilmann. The scale of 5 levels with 28 questions. There is a reliability
of the competition was 0.99, the collaborating was 0.98, the compromising was 0.95, the avoiding was 0.87
and the allowing was 0.92.
Statistics use were frequency, percentage, mean, standard deviation. The statistical hypothesis testing,
including testing t-test for independent, variance by one - way ANOVA and testing the differences in pairs by
means of the Bonferroni Method.
The research found that 1) The school administrators in basic educational Areas under Chiangrai Primary
Educational Service Area office 3 have the conflict management in cooperation at the highest level, The
compromise in allowing the avoidance at the high level in the win was at the moderate level. 2) The school
administrators in different degree of education have the conflict management was not different. 3) The school
administrators in the different working experience have the conflict management in overcoming on collaboration,
compromise, and avoiding the allow was different. Significantly, 0.05. 4) The school administrators in the
different school size have the conflict management in terms of allowing was different. Significantly, 0.05.
Keywords: Conflict Management, School Administrators

บทนา
ปัจจุบันสังคมไทยมีความขัดแย้งสูงเนื่องมาจากความต่างทางความคิด ในความคิดเห็นที่แตกต่างกันทาให้
เกิดความคิดต่างจ้องทาลายล้างกัน โดยมิได้คานึงถึงผลเสียหายที่เกิดแก่ส่วนรวม อันที่จริงแต่ละฝ่ายก็มีจุดมุ่งหมาย
เหมือนกันคืออยากทาให้ประเทศชาติเจริญ สังคมร่มเย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าหมดไป มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน จาก
รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 “จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกในศตวรรษ ที่ 21 ได้อย่างไร” มี
การกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันหรือประชาชนกับภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง (ซึ่งรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคมด้วย) ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเพราะไม่มีกลุ่มใดดารง
อยู่ด้วยการมีสมาชิกทั้งหมดมีทัศนคติพฤติกรรม ความคาดหวัง และความเห็นเหมือนกัน เมื่อความแตกต่างกลายเป็น
ภาวะที่รุนแรงผลลัพธ์ของการไม่ลงรอยกันก็จะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ความขัดแย้งนั้น
เป็นไปได้ในหลายรูปแบบ โดยสิ่งที่ไม่รงรอยกันของบุคคลนั้น อาจจะเป็นไปได้ว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความถูกผิด
โดยอาจจะมีคนหนึ่งที่คดิ ได้ถูกต้อง แต่อีกคนหนึ่งอาจจะพลาดและคิดผิด ซึ่งทาให้ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายแตกต่าง
กันออกไป แต่ไม่ใช่ทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผิด ในบางครั้ง ความขั ดแย้งเกิดจาก
ความต้องการที่แตกต่างกันของบุคคลแต่ละฝ่าย
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จิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล (2556, หน้า 139) กล่าวว่าในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้นั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารงานในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายงานการบริหารตาม
โครงสร้างของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ๆ และตัวขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของไทยที่มีความสาคัญที่สุดคือ
บุคลากรในสถานศึกษา เนื่องด้วยครูเป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความคาดหวังของ
หลักสูตรและเป็นบุคคลสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล การทางานของครูจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจความต้องการของครู และต้องบริหารบทบาทของตนในการเป็นผู้ผสมผสาน
ความต้องการที่แตกต่างระหว่ างบุคคลของคณะครู เนื่องด้วยองค์กรเป็นจุดรวมของกลุ่มคนที่มีความคิด ความเชื่อ
ค่านิยม ความสนใจ ความต้องการ ความปรารถนาที่แตกต่างกัน และทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ ปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษามีมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม ขึ้นทุกวัน ทั้งในด้านความถี่
และความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
การแก้ปัญ หาความขัดแย้ง โดยวิธีการต่าง ๆ ของผู้บริหารส่วนใหญ่ ไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะเป็นปัญ หาในลักษณะ
เดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ อายุ และบุคลิกภาพเฉพาะตัว และปัญหาความขัดแย้ง
อริศรา โยศรีคุณ (2556, หน้า 2) กล่าวว่าความขัดแย้งจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญ หน้าอยู่ทุกวัน ผู้บริหารไม่
สามารถทาเป็นไม่สนใจหรือละเลยไปได้ และไม่ควรปล่อยละเลยให้เกิดความขัดแย้งเป็ นระยะเวลานานและทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่มีการจัดการแก้ไข การบริหารความขัดแย้งเป็นภารกิจที่ยากที่สุดด้านหนึ่งในสายงานการ
บริหารของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีวิธีการบริหารจัดการกับความขัดแย้งเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาต่อไปได้ โดยไม่
สามารถเลือกได้ว่าจะให้ฝ่ายใดถูกหรือตัดสินชี้ขาดว่าฝ่ายใดผิด และไม่สามารถเลือกทางานกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้ นเพื่อทา
หน้าที่หลักด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากหลาย ๆ จังหวัด ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ด้วยวัฒนธรรม การดาเนินวิถีชีวิต ความคิด และเป็นองค์การหนึ่งในสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ ปัจจุบัน
ความขัดแย้งในสถานศึกษามีมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทั้งทางด้านความถี่และความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน หรือความขัดแย้งจากการปฏิบัติงานร่วมกับองค์การอื่น ๆ ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ความคิด พฤติกรรมการทางานของบุคลากรใน
สถานศึกษา ความขาดแคลนของทรัพยากรทางการศึกษา การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาที่มีความถี่มากเกินไป
เป็นต้น เมื่อศึกษาข้อมูลจากกลุ่มภารกิจงานวินัยและนิติการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 พบว่า ในปี 2558 เรื่องการร้องเรียนจานวน 12 และในปี 2559 มีเรื่องร้องเรียนจานวน 5 เรื่อง และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน จ านวน 1 เรื่ อ ง ซึ่ งปั ญ หาหลั ก มาจากความแตกต่ างระหว่างบุ ค คล อั น เป็ น ผลมาจาก
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ ทรัพยากรทางการศึกษาที่ไม่เพียงพอ ความขัดแย้งที่เกิดจากการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือวิธีในการทางาน เป็นต้น ผู้บริหารจึงไม่สามารถจะเพิกเฉยต่อความขัดแย้งนั้นได้ ผู้บริหารจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการความขัดแย้งให้อยู่ในภาวะที่เอื้อต่อการดาเนินงาน
ดังนั้นจากความเป็นมาและความสาคัญ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจในการศึกษา การจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อให้เข้าใจถึง
การจัดการความขัดแย้งที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ เลือกใช้ ทาให้สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา และหน่วยงานของตนเองได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารให้มีคุณภาพต่อไป ส่งผลให้การ
บริหารงานในสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การความขั ด แย้ งของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ขนาดของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิ าน
จากการศึ ก ษาค้ น คว้าเอกสารและงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งเกี่ ย วกั บ การจั ด การความขั ด แย้ งของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ของ Thomas and Kilmann ซึ่งจาแนกวิธีการจัดการความขัดแย้งหรือพฤติกรรมการ
แกไขความขัดแย้งเป็น 5 แนวทาง คือ การเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และ การยอมให้
ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการจัดการความขัดแย้งทั้ง 5 แนวทาง เป็นตัวแปรตาม
สาหรับตัวแปรอิสระผู้ศึกษาได้ศึกษาระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดของสถานศึกษา
โดยมีงานวิจัยสนับสนุน ดังนี้
ระดั บ การศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย อ้ า งถึ ง งานวิ จั ย ของ สมเดช ภู่ ศ รี (2541) ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห ารที่
แสดงออกในสถานการณ์ ขั ด แย้ ง เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค ลากรในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
ประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี พบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารจาแนกตามวุฒิการศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกใน
สถานการณ์การขัดแย้งในการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนแตกต่างกันในเรื่องพฤติกรรมแบบเอาชนะ
ประสบการณ์การทางาน ผู้วิจัยอ้างถึงงานวิจัยของ พัชราภรณ์ กุลบุตร (2555, หน้า 38–39) ได้ศึกษา
เรื่องการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุ 25-35 ปี มีพ ฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือ ในขณะที่
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี อายุ 36-45 ปี ส่วนใหญ่ มีพ ฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมื อและการ
ประนีประนอมในจานวนเท่ากัน สวนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแย้งแบบการยอมให้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทางานในตาแหนงผู้บริหารน้อยกว่า 5 ปี มี
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือ ในขณะที่ผู้ บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ การทางานใน
ตาแหน่งผู้บริหาร 5-10 ปี มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งมากแบบการร่วมมือ ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งผู้บริหารมากกว่า 10 ปี มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือ
ขนาดของสถานศึกษา ผู้ วิจัยอ้างถึงงานวิจัยของ ของ อริศรา โยศรีคุณ (2556, หน้า 100) ที่ศึกษาการ
จัดการความขัดแย้งของผู้บริหารขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มี การจัดการความขัดแย้ง ด้าน
การยอมให้ เมื่อจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการจัดการความ
ขัดแย้งด้านการยอมให้มากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
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จากการเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพ
ตัวแปรอิสระ
1. ระดับการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ในการทางาน
- 1 - 5 ปี
- 6 - 10 ปี
- 11 - 15 ปี
- 16 – 20 ปี
- 20 ปีขึน้ ไป
3. ขนาดของสถานศึกษา
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม
การจัดการความขัดแย้ง
1. การเอาชนะ (Competition)
2. การร่วมมือ (Collaboration)
3. การประนีประนอม (Compromising)
4. การหลีกเลี่ยง (Avoiding)
5. การยอมให้ (Accommodation)

ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของThomas and Kilmann อ้างอิงใน
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540, หน้า 104-105) ประกอบด้วยการจัดการความขัดแย้ง 5 วิธี คือวิธีการเอาชนะ การ
ร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการยอมให้ โดยเป็นคาถามที่ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว เป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบ
ประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง มีการจัดการความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีการจัดการความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อย
3 หมายถึง มีการจัดการความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง
4 หมายถึง มีการจัดการความขัดแย้งอยูใ่ นระดับมาก
5 หมายถึง มีการจัดการความขัดแย้งอยู่ในระดับมากที่สุด
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด (Open ended) ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนวทางใน
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยให้ได้ตามลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้วิจัยได้มีการศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบทที่ 2 มีการกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะในตัวแปรที่
ศึกษาทั้ง 5 ด้านไว้ในบทที่ 1 แล้วสร้างข้อคาถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่
กาหนดไว้แต่ละด้านนั้น ได้ข้อคาถามในแบบสอบถามแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเอาชนะ มี 5 ข้อ 2) ด้านการร่วมมือ
มี 5 ข้อ 3) ด้านการประนีประนอม มี 8 ข้อ 4) ด้านการหลีกเลี่ยง มี 5 ข้อ และ 5) ด้านยอมให้ มี 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น มี
28 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดาเนินการใน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยนาหนังสือจาก
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารการศึกษา 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์เฉพาะที่กาหนดไว้ในแต่ละด้าน ตามแนวคิดการหาค่าดัชนีความ สอดคล้องของ
ข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruency: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้
ข้อคาถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องหรือไม่ มีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อรายการสอดคล้องกับนิยาม ตัวแปรที่ศกึ ษา
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อรายการสอดคล้องกับนิยาม ตัวแปรที่ศกึ ษา
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อรายการไม่สอดคล้องกับนิยาม ตัวแปรที่ศกึ ษา
นาคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย เลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่า
IOC ระหว่าง 0.67-1.00
2. การตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (reliability) ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ จากวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
แต่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 30 คน ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แล้วนาผลการตอบแบบสอบถามนั้นมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น
ด้านการเอาชนะ เท่ากับ 0.99 ด้านการร่วมมือ เท่ากับ 0.98 ด้านการประนีประนอม เท่ากับ 0.95 ด้านการหลีกเลี่ยง
เท่ากับ 0.87 และด้านการยอมให้ เท่ากับ 0.92
การเก็บ รวบรวมข้อมู ลในการวิ จัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย ขอหนั งสือ รับ รองและหนั งสือ แนะน าตั วจากวิท ยาลั ย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูล จากผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 จานวน 108 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนและมี
ความสมบูรณ์ จานวน 108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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การวิเคราะห์ ก ารวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ในการวิจั ย นี้ได้ ด าเนิ น การโดยน าข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร์ มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.), ค่ า t-test แบบ Independent และ และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) เพื่อนาไปวิเคราะห์กับแบบสอบถาม มีลาดับขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ขนาดของสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%) แล้วนาเสนอแบบความเรียง
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ระดั บ การจั ด การความขั ด แย้ งของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 5 ระดับ และ แปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์ของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2550)
อ้างอิงใน เอื้อมพร บุญเกิด (2558, หน้า 32) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับการจัดการความแย้งในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับการจัดการความแย้งในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับการจัดการความแย้งในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับการจัดการความแย้งในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับการจัดการความแย้งในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานการวิ จัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ระดับการศึกษา ใช้การทดสอบค่า t-test แบบ Independent ประสบการณ์ในการทางาน และขนาด
สถานศึกษา ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ บอนเฟอรโรนี (Bonferroni Method)
สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษามี 2 ประเภท ได้แก่
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่า t-test แบบ Independent และการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทาการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของบอนเฟอรโรนี (Bonferroni Method)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คื อ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ในสังกัด สานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงรายเขต 3 จานวน 150 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 จานวน 108 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้มาโดยวิธีสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากแบบไม่ใส่คืน
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ผลการศึกษา
1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 108 คน เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 29 คน (ร้ อ ยละ 26.85) ระดั บ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี จ านวน 79 คน (ร้ อ ยละ 73.15) จ าแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน พบว่า ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี จานวน 15 คน (ร้อยละ 13.89) 6-10 ปี จานวน
28 คน (ร้อยละ 25.93) 11-15 ปี จานวน 33 คน (ร้อยละ30.59) 16-20 ปี จานวน 10 คน (ร้อยละ 9.25) 20 ปี ขึ้นไป
จานวน 22 คน (ร้อยละ 20.37) จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 42 โรง (ร้อย
ละ 38.89) โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 55 โรง (ร้อยละ 50.93) โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 11 โรง (ร้อยละ 10.19)
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการจัดการ
ความขัดแย้งด้านการร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการประนีประนอม ด้านการยอมให้ ด้านการ
หลีกเลี่ยง อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านการเอาชนะ อยู่ในระดับปานกลาง
3. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้ง เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบตามประสบการณ์การทางาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทางาน
แตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้งในด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการ
หลีกเลี่ยง และด้านการยอมให้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ผลการเปรีย บเที ย บจ าแนกตามขนาดของสถานศึ ก ษา พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้งในด้านการยอมให้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ 0.05

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการจัดการ
ความขัดแย้งด้านการร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านการประนีประนอม การยอมให้ การหลีกเลี่ยง
ตามลาดับ มีระดับการจัดการความขัดแย้งในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้ านการเอาชนะ มีระดับการ
จัดการความขัดแย้งในระดับปานกลาง เป็นเพราะความพยายามในการแก้ปัญ หาของทั้งสองฝ่าย มีการให้ความ
ร่วมมื อกั นและกั น เพื่ อพยายามหาทางแก้ปั ญ หา เพื่ อให้ก ารท างานบรรลุเป้าหมาย สอดคล้อ งกั บ งานวิจัยของ
ทั ก ษิ ณ ภู บั ว เพชร (2551,หน้ า 51-66) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการบริห ารความขั ด แย้ งของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย มีผลดังนี้ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการเอาชนะ ด้านการยอมให้ และการหลีกเลี่ยง
ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ กุลบุตร (2555, หน้า 38–39) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือ รองลงมาเป็นแบบการประนีประนอม
แบบการยอมให้ แบบการหลีกเลี่ยง และแบบการเอาชนะ ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตราพัชร์ ชัยรัตน
หิรัญกุล (2556, หน้า 80-82) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 มีการจัดการความขัดแย้งแบบร่วมมือ มากที่สุด รองลงมา คือ การจัดการความขัดแย้งแบบ
ประนีประนอมและการจัดการ ความขัดแย้งแบบการยอมให้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดม รัตนสังข์ (2548, หน้า
56) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า
การจัดลาดับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้วิธีการร่วมมือเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือ การเผชิญหน้า การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง การปรองดอง การผสมผสาน การยอม
ตาม การเผชิญหน้า การบังคับ และการไกล่เกลี่ย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ กังน้อย (2551, หน้า 71) ได้
ทาการศึกษาเรื่องยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ยุทธวิธีในการจัดการ
ความขัดแย้ง แบบการร่วมมือ มากที่สุดรองลงมาคือ แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเลี่ยง แบบการยอมให้
และแบบที่ใช้น้อยที่สุดคือ แบบการเอาชนะ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ (2549, หน้า
60) ได้ทาการศึกษาเรื่องการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา เรียงตามลาดับ คือ การร่วมมือ การหลีกเลี่ยง การ
ประนีประนอม การยอมให้ และการเอาชนะ
2. การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีระดับการจัดการความขัดแย้ง เมื่อจาแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมและบริบทที่ไม่แตกต่างกัน จึงมี
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ประกาทิพย์ ผาสุก ได้กล่าวว่า เพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมและบริบทที่ไม่แตกต่างกัน และน่าจะเป็นผลจากการที่ผู้บริหารได้รับการฝึกอบรม
ก่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนการปฏิบัติงานนั้นโรงเรี ยนเป็นหน่วยงานที่ต้องรองรับนโยบายจากเบื้อง
บนลงสู่โรงเรียนที่ถูกกาหนดให้ต้องปฏิบัติและอานาจตามระเบียบของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะให้คุณ ให้โทษกับ
บุคลากรในโรงเรียนได้ถูกกาหนดเอาไว้เหมือนกัน เมื่อผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนา ได้รับความรูก้ ่อเข้าสู่ตาแหน่ง
และต้องอยู่ในกรอบของนโยบายและอานาจที่เหมือนกันจึงอาจมีผลทาให้ผู้บริหารสถานศึกษามองสภาพปัญหาและ
ยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งในทิศทางที่ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทักษิณ ภูบัวเพชร (2551,
หน้า 51-66) ได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ก ารศึ ก ษา ศรีส ะเกษ เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทีย บพฤติ ก รรมการบริห ารความขั ด แย้ งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าด้านการ
เอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีป ระนอมด้านการหลีกเลี่ยงและด้านการยอมให้ แตกต่างกัน อย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ กังน้อย (2551, หน้า 71) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจั งหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีวุฒิทางการบริหารที่แตกต่างกัน ใช้ยุทธวิธี
การจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน
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3. ผลการเปรียบเทียบตามประสบการณ์การทางาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีระดับการจัดการความขัดแย้ง เมื่อจาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้ง ในด้านการเอาชนะ ด้าน
การร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการหลีกเลี่ยง และด้านการยอมให้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ กุลบุตร (2555, หน้า 38–39) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีอายุ 25-35 ปี มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือ ในขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่
มี อายุ 36-45 ปี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือและการประนีประนอมในจานวน
เท่ากัน สวนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจั ดการความขัดแย้งแบบการยอมให้
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทางานในตาแหน่งผู้บริหารน้อยกว่า 5 ปี มีพฤติกรรมการจัดการความ
ขัดแย้งแบบการร่วมมือ ในขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทางานในตาแหน่งผู้บริหาร 5-10 ปี มี
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งมากแบบการร่วมมือ ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทางานใน
ตาแหน่งผู้บริหารมากกว่า 10 ปี มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เบญจ แก้วกาญ (2555, หน้า 73) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า การจัด การความขั ด แย้ งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางานพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญในด้านการหลีกเลี่ยง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาเดีย มะทอง
(2556, หน้า 70-75) ได้ทาการศึกษาเรื่องการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการยอมให้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P < .05) โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหารต่ากว่า 10 ปี มีการปฏิบัติมากกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์บริหารตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนูญ อุตรินทร์ (2555) ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุ ท รปราการ เขต 1 ผลการวิ จั ย พบว่า ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 ที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้ง
แตกต่างกันในวิธีการเอาชนะและการยอมให้ เมื่อพิจารณารายคู่ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ 0-5 ปี
กับผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 11 ปี ขึ้นไป มีพฤติกรรมความขัดแย้งแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทักษิณ
ภูบัวเพชร (2551, หน้า 51-66) ได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้ บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางาน
ต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ พฤติ ก รรมการบริห ารความขั ด แย้ งของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ด้านการยอมให้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการเปรียบเทียบจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีระดับการจัดการความขัดแย้ง เมื่อจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มขี นาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้ง ในด้าน
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การยอมให้แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศรา โยศรีคุณ (2556,
หน้า 100) ที่ศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารขั้น พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการ
จัดการความขัดแย้ง ด้านการยอมให้ เมื่อจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ระดับการจัดการความขัดแย้งด้านการยอมให้มากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดกลาง และสอดคล้องกับ
งานวิจั ย ของ มาเดี ย มะทอง (2556, หน้ า 70-75) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่อ งการจั ด การความขั ด แย้ งของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความ
ขัดแย้งรายด้านการยอมให้ของผู้ริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีการจัดการความ
ขัดแย้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการปฏิบัติมากกว่า
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกล่าวมีข้อเสนอแนะ 2 ประการ คือ 1) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ และ 2)
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากข้อค้นพบจากงานวิจัยการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ดังนี้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการปรับปรุงและใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งด้านการร่วมมือแก้ปัญหา
และการประนี ป ระนอม เพื่ อ ให้ เกิ ด การท างานขององค์ ก รส าเร็ จ ลุ ล่ วงด้ วย ควรมี ก ารพั ฒ นาด้ านคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม และควรนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา
1.2 สถานศึกษาควรมีการกาหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อ เพื่อ
เพิ่มพูนและส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวุฒิทางการบริหารการศึกษาอันส่ง ผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาในที่สุด ตลอดจน
การได้รับการฝึกอบรมสัมมนา
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการพัฒนาโดยการไปศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบความสาเร็จ
เพื่อนาผลที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการความขัดแย้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีย่งิ ขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่อไป
จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้
2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา เพื่อนาผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
ยิ่งขึน้
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เพื่อนาผลที่ได้มาประยุกต์เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการความขัดแย้ง
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ฉบับนี้สาเร็จด้วยดี ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ทุก
ท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ท่หี ลากหลายและมีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า
ขอบคุณ ดร. น้าฝน กันมา อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนา พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข จน
ทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีเ้ สร็จสมบูรณ์
ขอบคุณ ศึกษานิเทศก์เครือวัลย์ สุมงคลเจริญ นายอนุชิต ไทยรัศมี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเทอดไทย
และ นายพิชชากร อานุ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ ที่ได้ให้การอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
การวิจัยและได้ให้คาแนะนาแก้ไขข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและสมบูรณ์
ขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นพื้นที่
ทดลองใช้เครื่องมือในการศึกษาครัง้ นี้ และได้ให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
ขอบคุณผู้อานวยการเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้เมตตา เป็นพื้นที่
การศึกษา อานวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จนทาให้การศึกษาสามารถดาเนินการผ่านพ้นไป
ด้วยดี
ขอขอบคุณ กัลยาณมิตรทั้งหลายผู้ท่ีให้การอนุเคราะห์ข้อมูล และมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
ขอระลึ ก ถึ งคุ ณ พระศรีรั ต นตรั ย คุ ณ พระพุ ท ธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุ ณ บิ ด ามารดา ครู อุ ปั ช ฌาย์
อาจารย์ และผู้มีพ ระคุณ ทั้งหลายที่ได้มีส่วนทาให้ข้าพเจ้าเกิดสติ ปัญ ญา มีความรู้ ความสามารถ มีความมานะ
พยายาม มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ นานาในการศึกษาครั้งนี้ จนทาให้กระบวนการเรียนรู้และการศึกษาวิจัย
สาเร็จลุล่วงด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
จิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล. (2556). การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, นครสวรรค์.
ณรงค์ กังน้อย. (2551). ยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., สถาบันราชภัฏนครปฐม. นครปฐม.
ทักษิณ ภูบัวเพชร. (2551). พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.
เบญจ แก้วกาญ. (2555). การศึกษาวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. งานนิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดขอนแก่น.
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น.

- Proceedings -

590

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
พัชราภรณ์ กุลบุตร. (2555). การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1. การค้นคว้าแบบอิสระ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
มนูญ อุตรินทร์. (2555). พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
กรุงเทพฯ.
มาเดีย มะทอง. (2556). การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. งานนิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
สมเดช ภูศ่ รี. (2541). พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกในสถานการณขัดแย้งเกี่ยวกับ การบริหารงาน
บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี. วิทยานิพนธ์
ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. (2534). ความขัดแย้ง: การบริหารเพื่อความสร้างสรรค์ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:
ตะเกียง.
อริศรา โยศรีคุณ. (2556). การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2. สารนิพนธ์ ศน.ม., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อุดม รัตนสังข์. (2548). การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์.
เอื้อมพร บุญเกิด. (2558). พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม., มหาวิทยาลัยพะเยา,
พะเยา.

- Proceedings -

591

การจัดการความรู้ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Knowledge Management in The Education Development Network Schools,
Mae Salong Nai, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province
นิจจารีย์ โพธิกัน1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Nitjaree Potikun1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาการจัด การความรู้ข องสถานศึ ก ษาในกลุ่ ม เครือ ข่ายพั ฒ นา
การศึกษาแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษา
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามอายุ และประสบการณ์
ในการทางาน วิธีดาเนินการวิจัย โดยการสอบถามจากครูผู้สอน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน อาเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จานวนทั้งสิ้น 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2
ตอน มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมาตราประมาณค่ า (Rating Scale) สถิ ติ ท่ี ใ ช้ คื อ ความถี่ (Frequency) หาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ANOVA (One-way Analysis of Variances) กรณีพบความแตกต่างจะทาการทดสอบความแตกตางเป็นรายคู่โดยใช้วิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจัย พบว่า
การจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อ เปรียบเทียบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่ ม เครือข่ายพั ฒ นา
การศึกษาแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่าง
กั น เมื่ อ จ าแนกตามประสบการณ์ ในการท างาน โดยรวมแตกต่ างกั น อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดั บ .01 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการวิเคราะห์ความรู้และการจัดกลุ่ม
ความรู้ ด้านการถ่ายโอนความรู้และการเผยแพร่ความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบความรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการแสวงหาความรู้ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การจัดการความรู้

1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : Nitjaree28@gmail.com

- Proceedings -

592

Abstract
The objective of this research 1) to study the state of knowledge management in schools in the
education development network schools, Mae Salong Nai, Mae FAH Luang district, Chiang Rai province, 2)
comparison of the difference knowledge management situation classified by age and experience in the work.
The research conduction used the questionnaire of teachers in schools in the education development network
schools, Mae Salong Nai, Mae FAH Luang district, Chiang Rai province. The samples were 190 peoples. The
instruments used for collecting data were a check-list survey and a rating-scale questionnaire. Was divided into
2 parts. The statistics used were frequency, percentage, Arithmetic means and Standard deviation Data were
analyzed using ANOVA (One-way Analysis of Variances). The significant difference test the difference in pairs
using Scheffe. The results of this research were:
Knowledge management in schools in the education development network schools, Mae Salong Nai,
Mae FAH Luang district, Chiang Rai province. By overall were in a high level. The comparison of knowledge
management, classified by age. By overall and specific part. Found that the difference was not statistically
significant. Classified by experience, by overall are different statistical significance level .01. Considering it was
found that creation, Storage, Analysis and data mining, Transfer and Dissemination, and Application and
validation are different statistical significance level .01. But Acquisitionare not statistically significant.
Keywords: Knowledge Management

บทนา
ในปั จ จุ บั น สั ง คมโลกอยู่ ใ นยุ ค เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ (Knowledge Based Economic) ที่ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาและผลิตมากกว่าการใช้เงินทุนและแรงงาน องค์กรต่าง ๆ จึงให้ความสาคัญกับ
ความรู้และการสร้างนวัตกรรม บนพื้นฐานความเชื่อว่าการที่คนในองค์กรมีความรู้ความสามารถและนาไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลงาน สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้องค์กรและสังคม รวมทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค
และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (วรรณภา ขาละเอียด, 2551)
ความรู้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพงาน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีลักษณะเฉพาะตัว เพราะ
ความรู้เป็นสิ่งที่มีไม่จากัด ยิ่งใช้ ยิ่งเพิ่ม ยิ่งใช้มากยิ่งมีคุณ ค่าเพิ่มมากขึ้น และยิ่ งบุคลากรในองค์กรมีความรู้มาก
เพียงใด ก็ยิ่งสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นอีกเท่านั้น และยังสามารถนาเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอีกด้วย จึง
กลายเป็นวงจรที่เพิ่มพูนได้ในตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งเราเรียกวงจรนี้ว่า “วงจรการเรียนรู้” (บุญดี บุญญากิจ และ
คณะ, 2549, หน้า 7-8) การที่องค์กรจะรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้นั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรที่ทาให้วงจรการเรียนรู้นี้หมุนได้รวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งองค์กรจะต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบใน
การค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ถ่ายทอด แบ่งปัน และใช้ความรู้ กระบวนการที่ว่านี้ คือ การจัดการความรู้
องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการจั ด การความรู้ คื อ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้ โดย “คน” ถื อ ว่ า เป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นาเอาความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์
องค์ ก รทางการศึ ก ษาเป็ น ส่ ว นราชการที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาความรู้ ใ ห้ กั บ คนในสั ง คม ได้ เล็ ง เห็ น
ความส าคั ญ ของการจั ด การความรู้ และน ามาใช้ในการบริห ารจัด การในทุ กระดั บ โดยเฉพาะระดั บ สถานศึ ก ษา
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เนื่ อ งจากมี ข้อ มู ล จ านวนมาก แต่ ข าดการจัด การข้อ มู ล สารสนเทศอย่ างเป็ น ระบบ การจั ด การความรู้จ ะช่วยให้
สถานศึกษากาหนดกรอบความคิดและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมสาหรับใช้งาน นาไปสู่การสร้างความรู้ การพัฒนาการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีการพัฒนานวัตกรรม และสร้างความเป็นเลิศ (อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2553, หน้า
35-36)
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หน้า 99) ระบุถงึ หน้าที่ของส่วนราชการไว้ดังนี้ “ส่วนราชการมี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และเหมาะสมต่ อสถานการณ์ รวมทั้งต้อ งส่ งเสริม และพั ฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทั ศ น์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูร้ ่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้” ซึ่ง
มีคาอธิบายใน หมวด 3 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ไว้ในข้อ 7 ว่า “ส่วนราชการจะมีการพัฒนาเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ท่ีจะรับความคิดความรู้ใหม่ ๆ และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม อย่างสม่าเสมอ และ
สามารถติดต่อประสานข้อมูลและทางานร่วมกันกับองค์กรภายนอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้”
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะดาเนินการปฏิรูปการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ โดยมุ่งที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะนาไปสู่เศรษฐกิจบน
ฐานความรู้ ให้ชาวไทยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับความรู้และการฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต ไม่เพียงแต่การจัด
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแห่งนั้นที่จาเป็นต้องนาศาสตร์แห่งการจัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนและการศึกษา ในระดั บสถานศึกษาที่ต้องมีการนากลยุทธ์การจัดการความรู้มาใช้จัดการศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของประเทศในยุคสังคมแห่งความรู้ได้ (วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549, หน้า 3)
นอกจากนี้สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (2548, หน้า 12) ได้สรุปว่า การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
นั้นเป็นสิ่งที่สาคัญ แต่บางสถานศึกษาไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระบบโดยเฉพาะความรู้ต่าง ๆ ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคนที่เป็น
เฉพาะคนจะจางหายไปกับผู้เกษียณอายุราชการ จากการลาออกหรือโอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ทาให้ความรู้
ในตัวคนนั้น ไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมงานรุน่ หลัง ส่วนความรู้ท่ีสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความรู้ท่ี
มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นความรู้ท่ีสามารถเผยแพร่แบ่งปันให้กับผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาได้ ความรู้ประเภทหลังนี้ก็สมควรได้มีการนามาจัดการความรู้ ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดในการจัดการความรู้
จึงอยู่ท่ีงาน คน สถานศึกษา และสังคม เพื่อเปลี่ยนให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ทาให้บุคลากรในสถานศึกษาเปลี่ยนเป็น
คนใฝ่เรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา
จากที่กล่าวมาจะเห็ นว่าการพั ฒ นาองค์กรใด ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็ นองค์ก รทางการศึกษาที่
สมควรอย่างยิ่งต้องเป็นองค์กรเรียนรู้กว่าองค์กรอื่น ๆ และการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็น
เครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษานาข้อมูล สารสนเทศที่มีอยู่ในโรงเรียน ชุมชนและสังคม มาจัดระบบ
พัฒนาเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาปั ญหาของผู้เรียน การจัดการความรู้จึงเป็นศาสตร์ใหม่ท่ีเหมาะสมอย่างยิ่ง สาหรับ
สังคมที่อุดมไปด้วยความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระดับปัจเจกบุคคล สถาบัน หลักศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี
แหล่งเรียนรู้ อาชีพ วิถีชีวิต ซึ่งสถานศึกษาต้องมีศักยภาพเพี ยงพอที่จะดึงเอาองค์ ความรู้เหล่ านั้ นมาเพื่ อพั ฒ นา
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คุ ณ ภาพของผู้ เรีย น การจั ด การความรู้จึ งเป็ น หลั ก และศาสตร์ ท่ี เหมาะสมกั บ หลั ก ปฏิ รู ป การศึ ก ษาของชาติ ที่
สถานศึกษาควรนาไปประยุกต์ใช้
สภาพการดาเนินงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน ทาให้โรงเรียน
ต้องทาการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตามไปด้วย ซึ่งครูจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนทัง้ การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการจัดการความรูห้ รือพัฒนาการ
จัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากครูท่ีทาการสอนมีการโยกย้ายบ่อยครั้งและมีการบรรจุแต่งตั้งครูคนใหม่
ขึ้นมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นครูท่ีมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนน้อย และการขยายองค์ความรู้ใหม่ก็ยังไม่
กระจ่าง ประกอบกับการ บูรณาการกับความรู้เดิมก็ยังไม่เป็นรูปธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทาให้องค์ความรู้ท่ีอยู่กับตัว
บุคคลไม่ได้รับการถ่ายทอดเท่าที่ควร นอกจากนี้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศเพื่อการเก็บสารสนเทศ การ
เผยแพร่และการใช้ร่วมกันก็ยังไม่ทั่วถึง การวัดผลการจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ก็ยังไม่มีการนาผลมาใช้ จึงไม่เกิดการ
พัฒนาได้มากกว่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนการบริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่บ่อยครั้ง ท าให้ การจัดการความรู้เดิมต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก จนทาให้ บุคลากรใน
โรงเรียนเกิดความสงสัยและสับสนว่างานไหน เกี่ยวข้องกับใคร จะต้องทาอะไร เมื่อไหร่และที่ไหน จึงส่งผลให้การ
ดาเนินงานและการปฏิบัติงานในโรงเรียนนัน้ ลดหย่อนประสิทธิภาพ
จากสภาพปั ญ หาดั งกล่ าวที่เกิด ขึ้น ผู้ วิจั ยจึงมี ค วามสนใจศึ ก ษาการจั ด การความรู้ข องโรงเรีย นในกลุ่ ม
เครือข่ายพัฒ นาการศึกษาแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามอายุ และประสบการณ์ในการทางาน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาการจัดการความรู้ของครูท่ีปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี จานวน 49
คน คิดเป็นร้อยละ 38.58 รองลงมา มีอายุระหว่าง 31–40 ปี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 36.22 และมีอายุระหว่าง
41-50 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20
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จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การทางานต่ากว่า
5 ปี จานวน 51 คนคิดเป็นร้อยละ 40.16 รองลงมา คือ มีประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี จานวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.58 และมีประสบการณ์การทางาน 10 ปีขนึ้ ไป จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.26
การจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒ นาการศึกษาแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย
การจัดการความรู้ข องสถานศึก ษา ในกลุ่ มเครือ ข่ายพั ฒ นาการศึก ษาแม่ ส ลองใน อาเภอแม่ ฟ้ าหลวง
จังหวัดเชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่
ด้านการแสวงหาความรู้ ( X = 4.12) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบความรู้ ( X = 4.10) ด้านการ
วิเคราะห์ความรู้และการจัดกลุ่มความรู้ ( X = 4.09) ด้านการสร้างความรู้ ( X = 4.08) ด้านการจัดเก็บความรู้ ( X =
4.07) และด้านการถ่ายโอนความรู้และการเผยแพร่ความรู้ ( X = 4.00) ตามลาดับ
ด้านการแสวงหาความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยได้แก่ สถานศึกษามีการกาหนดการแสวงหาความรู้ท่คี รูต้องการแสวงหาและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน
การกาหนดความรู้ ( X = 4.37) ครูมีการแสวงหา/ค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (เช่น Social Media
อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด การอบรมหรือการสัมมนา) ( X = 4.24) ครูมีความพยายามในการหาและใช้ประโยชน์จากการ
จัดการความรู้ท่ีเป็นแหล่งความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคลภายในสถานศึกษา ( X = 4.06) ครูมีการ
แสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางาน ( X = 3.98)
และครูได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน ( X = 3.96)
ตามลาดับ
ด้านการสร้างความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อยได้แก่ สถานศึกษาจัดเวลาให้บุคลากรสามารถแสวงหาความรู้ โดยไม่มีการกาหนดเวลา ( X = 4.20) ครูสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงาน ( X = 4.14) ครูมีการ
สรุปผลงานไว้เพื่อนาไปเป็นสารสนเทศในการปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง ( X = 4.09) ผู้บริหารสนับสนุนครูในการพัฒนา
ตนเอง เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การเป็นวิทยากร การเข้าอบรม เป็นต้น ( X = 3.99) และครูนาความรู้เดิมมา
สร้าง และต่อยอดให้เกิดความรูใ้ หม่ ( X = 3.94) ตามลาดับ
ด้านการจัดเก็บความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยได้แก่ สถานศึกษามีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและจัดกลุ่มองค์ความรู้ท่ีจาเป็ น
สาหรับการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ ( X = 4.24) ครูมีความสามารถในการเก็บความรู้ได้อย่างเป็นระบบ เช่นในแฟ้ม
ตาราเรียน หรือในระบบสารสนเทศ ( X = 4.13) สถานศึกษามีการจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ( X =
4.03) สถานศึกษามีหน่วยงานหรือครูรับผิดชอบในการเก็บความรู้ได้อย่างเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวก
ต่อการสืบค้น ( X = 4.01) และสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ให้ครูได้ทราบว่ามีความรูอ้ ะไรที่สถานศึกษาได้เก็บไว้ (
X = 3.96) ตามลาดับ
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ด้านการวิเคราะห์ความรู้และการจัดกลุ่มความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ สถานศึกษานาความรู้จากการปฏิบัติงานของครูมาประมวลความรู้เพื่อ
เป็นฐานข้อมูล ( X = 4.23) ครูร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบและการใช้ภาษาเพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานของสถานศึก ษา (
X = 4.10) สถานศึกษาปรับปรุงความรู้ให้ตรงกับความต้องการของครู ( X = 4.06) สถานศึกษามีการประมวลความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X = 4.06) และครูร่วมกันเรียบเรียงและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัย ( X = 4.02) ตามลาดับ
ด้านการถ่ายโอนความรู้และการเผยแพร่ความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ สถานศึกษามีกระบวนการให้ครู แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และถ่าย
โอนความรู้ ให้กันและกัน ( X = 4.19) สถานศึกษานาความรู้ท่ีได้เก็บไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น จัดนิทรรศการ มีแผ่นพับ
การเป็นวิทยากรเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( X = 4.02) สถานศึกษาเผยแพร่ความรู้สู่ภายนอก
โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ( X = 3.90) ครูมีโอกาสพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน (
้ ่ไี ด้จากแหล่งเรียนรู้มาจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอก
X = 3.90) และสถานศึกษานาความรูท
( X = 3.87) ตามลาดับ
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ครูนาความรู้ท่ีได้มาใหม่ มาเพิ่มทักษะและพัฒนาการปฏิบัติงาน
การวางแผน การตัดสินใจ แก้ไขปัญ หา ลดข้อผิดพลาดและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 4.24) ครูเกิดการ
เรียนรู้พร้อมนาไปใช้ประโยชน์เพื่อความสาเร็จ ( X = 4.19) สถานศึกษามีการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
( X = 4.19) สถานศึกษามีการนาความรู้ ใหม่ท่ีแสวงหามาได้ใช้ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของสถานศึกษา การบริการ
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนางาน ( X = 3.96) และ สถานศึกษาได้ให้ความสะดวกแก่ครูในการเข้าถึงความรู้ท่ี
จัดเก็บไว้เพื่อนาความรูไ้ ปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ( X =3.91) ตามลาดับ
เปรียบเที ยบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่ มเครือข่ายพั ฒ นาการศึกษาแม่ส ลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามอายุ และประสบการณ์ในการทางาน
การจัดการความรู้ข องสถานศึก ษา ในกลุ่ มเครือ ข่ายพั ฒ นาการศึก ษาแม่ ส ลองใน อาเภอแม่ ฟ้ าหลวง
จังหวัด เชีย งราย จาแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้ าน ไม่ แตกต่ างกั น ยกเว้น ด้ านการจั ด เก็ บ ความรู้ ที่ มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
การจัดการความรู้ข องสถานศึก ษา ในกลุ่ มเครือ ข่ายพั ฒ นาการศึก ษาแม่ ส ลองใน อาเภอแม่ ฟ้ าหลวง
จังหวัดเชียงราย จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการวิเคราะห์ความรู้และการจัด
กลุ่มความรู้ ด้านการถ่ายโอนความรู้และการเผยแพร่ความรู้ และด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบ
ความรู้ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.01 เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งการจั ด การความรู้ ข อง
สถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า มีการจัดการความรู้ของครูผู้สอนแตกต่างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 จานวน 3 คู่ คือ การจัดการความรู้ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป สูงกว่าครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-10 ปี และการจัดการความรู้
ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-10 ปี สูงกว่าครูผสู้ อนที่มปี ระสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี

- Proceedings -

597

ทดสอบความแตกต่างการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ด้านการสร้างความรู้ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า มีการจัดการ
ความรู้ข องครูผู้ ส อน ด้ านการสร้างความรู้แ ตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดั บ 0.01 จ านวน 2 คู่ คื อ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป โดยการ
จัดการความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ของครูผู้ส อนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป สูงกว่าครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ ในการท างานต่ ากว่ า 5 ปี และครูผู้ ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างาน 5-10 ปี กั บ ครู ผู้ ส อนที่ มี
ประสบการณ์ในการทางาน10 ปีขึ้นไป โดยการจัดการความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ใน
การทางาน 10 ปีขึ้นไป สูงกว่าครูผสู้ อนที่มปี ระสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี
ทดสอบความแตกต่างการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ด้านการจัดเก็บความรู้ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า มีการ
จัดการความรู้ของครูผู้สอน ด้านการสร้างความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จานวน 3 คู่ คือ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-10 ปี โดยการ
จัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ในการทางาน 5-10 ปี สูงกว่าครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ในการทางานต่ากว่า 5 ปี กับครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการทางาน10 ปีขึ้นไป โดยการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
ในการทางาน 10 ปีขึน้ ไป สูงกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน
การทางาน 5-10 ปี กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป โดยการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บ
ความรู้ ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขนึ้ ไป สูงกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า
5 ปี
ทดสอบความแตกต่างการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ด้านการสร้างความรู้ จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า มีการจัดการ
ความรู้ของครูผู้สอน ด้านการวิเคราะห์ความรู้และการจัดกลุ่มความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 จานวน 1 คู่ คือ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน
10 ปีขึ้นไป โดยการจัดการความรู้ ด้านการวิเคราะห์ความรู้และการจัดกลุ่มความรู้ ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน
การทางาน 10 ปีขึ้นไป สูงกว่าครูผสู้ อนที่มปี ระสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี
ทดสอบความแตกต่างการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา แม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ด้านการถ่ายโอนความรู้และการเผยแพร่ความรู้ จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ทางาน พบว่า มีการจัดการความรู้ของครูผู้สอน ด้านการสร้างความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 จานวน 3 คู่ คือ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใ นการทางาน
5-10 ปี โดยการจัดการความรู้ ด้านการถ่ายโอนความรู้และการเผยแพร่ความรู้ ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการ
ทางาน 5-10 ปี สูงกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานต่ากว่า 5 ปี กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป โดยการจัดการความรู้ ด้านการถ่ายโอน
ความรู้ แ ละการเผยแพร่ ค วามรู้ ของครู ผู้ ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างาน 10 ปี ขึ้ น ไป สู ง กว่ า ครู ผู้ ส อนที่ มี
ประสบการณ์ ในการท างานต่ ากว่ า 5 ปี และครูผู้ ส อนที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างาน 5-10 ปี กั บ ครู ผู้ ส อนที่ มี
ประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป โดยการจัดการความรู้ ด้านการถ่ายโอนความรู้และการเผยแพร่ความรู้ ของ
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป สูงกว่าครูผสู้ อนที่มปี ระสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี
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ทดสอบความแตกต่างการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ ายพัฒ นาการศึกษา แม่สลองใน
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบความรู้ จาแนกตามประสบการณ์ใน
การทางาน พบว่า มีการจัดการความรู้ของครูผู้สอน ด้านการสร้างความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 จานวน 2 คู่ คือ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการ
ทางาน 10 ปีขึ้นไป โดยการจัดการความรู้ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบความรู้ ของครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป สูงกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่ า 5 ปี และครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการทางาน 5-10 ปี กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป โดยการจัดการความรู้
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบความรู้ ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป สูงกว่า
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัย การจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน อาเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งมีประเด็นที่จะนามาอภิปรายผล
ดังนี้
1. การจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการจัดเก็บ
ความรู้ การวิเคราะห์ความรู้และการจัดกลุ่มความรู้ ด้านการถ่ายโอนความรู้และการเผยแพร่ความรู้ และด้านการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบความรู้ จึงกระตุ้นให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเอง ทีมงานและสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของพวงพรรณ แสงนาโก (2559, หน้า 69)
ที่ได้ศึกษา การจัดการความรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาเภอเขาสมิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด พบว่าผลการจัดการความรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาเภอเขาสมิงโดยรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านด้านการแสวงหาความรู้ มีการปฏิบัติมาก
ที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการกาหนดการแสวงหาความรู้ท่ีครูต้องการแสวงหาและเปิดโอกาสให้
ครูมีส่วนร่วมในการกาหนดความรู้ โดยที่สถานศึกษาและครูได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ในการแสวงหาความรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของนางวัฒนา ทองกัญชร (2554, หน้า 7)
ที่ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า สภาพการจัดการความรู้ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านการแสวงหาความรู้ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะสถานศึก ษาได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
แสดงให้ เห็ น ว่ า สถานศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด โดยจัดให้มีการจัดการความรู้ และมีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา
ด้านการแสวงหาความรู้ พบว่า สถานศึกษามีการกาหนดการแสวงหาความรู้ท่ีครูต้องการแสวงหาและ
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการกาหนดความรู้ มีการปฏิบัติสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากการกาหนดวิธีการในการ
แสวงหาความรู้นั้น จะช่วยให้บุคลากรในโรงเรียน สามารถที่จะดาเนินการแสวงหาความรู้อย่างมีระบบ ไม่ไร้ทิศทาง
ซึ่งการกาหนดการแสวงหาความรู้นั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Davenport และ Prusak (อ้างอิงใน ปอส์ ไกรวิญญ์ ,
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2557) กล่าวว่าการกาหนดวิธีการที่ชัดเจนของการจัดการความรู้องค์กรจะต้องสามารถตอบคาถามได้ว่าจะจัดการ
ความรู้ภายในองค์การ เพื่อที่ จะเอาเป้าหมายของการจัดการความรู้นั้นมากาหนดเป็นแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จาเป็น เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ และการกาหนดความรู้ท่ีต้องการอย่างชัดเจนไว้ใน
กลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์จะสามารถผลักดันให้องค์การไปสู่เป้าหมายที่องค์กรต้องการได้
ด้ านการสร้างความรู้ พบว่า สถานศึ ก ษาจั ด เวลาให้ บุ ค ลากรสามารถแสวงหาความรู้ โดยไม่ มี ก าร
กาหนดเวลา มีการปฏิบัติสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่นั้นจะต้องใช้เวลาในการศึกษา
ความรู้นั้นจนกว่าจะเป็นที่ยอมรับในองค์การ อีกทั้งความรู้ใ ห้ท่ีเกิดขึ้นนั้นมีความยากความง่ายที่แตกต่างกันไปจึงยาก
ที่จะกาหนดเวลาที่แน่นอนในการสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปอส์ ไกรวิญญ์ (2557, หน้า 469) ที่
ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
พบว่า โรงเรียนจัดสรรเวลาให้บุคลากรสามารถสร้างความรู้ ซึ่งโรงเรียนจัดสรรเวลาให้บุคลากรสร้างความรู้ โดยไม่มี
กาหนดที่แน่นอนสูงที่สุด
ด้านการจัดเก็บความรู้ พบว่า สถานศึกษามีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและจัดกลุ่ม
องค์ความรู้ท่ีจาเป็ นสาหรับการปฏิบัติง านไว้อย่างเป็ นระบบ มีการปฏิบั ติสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษานั้น ทาให้สามารถจัดเก็บข้อมูลง่าย สะดวกและ สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ฐานข้อมูลให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการบารุงรักษา และยังเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน (ยืน ภู่วรวรรณ, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปอส์ ไกรวิญญ์ (2557, หน้า 469) ที่ได้ศึกษา สภาพและ
ปัญหาการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนมีแหล่ง
ในการจัดเก็บความรูไ้ ด้แก่ ระบบเครือข่ายของโรงเรียนสูงที่สุด
ด้านการวิเคราะห์ความรู้และการจัดกลุ่มความรู้ พบว่า สถานศึกษานาความรู้จากการปฏิบัติงานของครู
มาประมวลความรู้เพื่อเป็นฐานข้อมูล มีการปฏิบัติสูงที่สุด อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารให้ความสาคัญกับบุคลากรในการ
นาความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ดาเนินการปรับปรุงเอกสารโดยใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งโรงเรียนเพื่อให้เข้าใจข้อมูลตรงกัน มีการกลั่นกรองและปรับความรู้เนื้อหาให้อยู่ใน
รูปแบบเอกสารให้เป็นหมวดหมู่อยู่ในมาตรฐานเดียวทั้งองค์กรเพื่อสามารถนาไปใช้ได้อย่ างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิพ ย์รัต น์ อติ วัฒ นชัย (2550, หน้า 78) ที่ได้ศึ กษา การจัดการความรู้ในวิท ยาลัยบั ณ ฑิ ตศึกษาการ
จัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า มีการจัดทา เอกสาร สรุป คู่มือการปฏิบัติงาน รายงาน สรุปผลการดาเนินงานมี
มากที่สุด รองลงมามีการรวบรวมหลักฐาน เอกสารที่ได้รับจากการเข้าประชุม อบรม สัมมนา รวบรวมจัดเก็บไว้
ด้วยกันอย่างเป็นระบบในแฟ้มเอกสารหรือสถานที่เดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างความรูใ้ นองค์กร
ด้ า นการถ่ า ยโอนความรู้ แ ละการเผยแพร่ ค วามรู้ พบว่ า สถานศึ ก ษามี ก ระบวนการให้ ค รู แบ่ ง ปั น
แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และถ่ายโอนความรู้ ให้กันและกัน มีการปฏิบัติสูงที่สุด เนื่องจากเป็นการเผยแพร่กระจายความรู้
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้บุคลากรอื่น ๆ สามารถนาความรู้ไปพัฒ นาตนเอง และโรงเรียน ซึ่งการ
แลกเปลี่ยน แบ่งปันอาจทาได้โดยการ ประชุมย่อย หรือการอภิ ปรายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปอส์ ไก
รวิญญ์ (2557, หน้า 469) ที่ได้ศึกษา สภาพและปัญหาการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาใน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนมีการดาเนินการโอนถ่ายความรู้และการเผยแพร่ความรู้โดย การเปิด
โอกาสให้บุคลากรโอนถ่ายความรู้และเผยแพร่ความรู้นาความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนสูงที่สุด และโรงเรียนมี
การสนับสนุนให้เกิดการโอนถ่ายความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) โดยโรงเรียนมีวิธีการสนับสนุน โดยจัดให้มี
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การประชุมอภิปรายร่วมกันสูงที่สุด เนื่องจากการการประชุมอภิ ปรายร่วมกัน เป็นวิธีท่ีสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นให้ข้อมูล และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบความรู้ พบว่า ครูนาความรู้ท่ีได้มาใหม่ มาเพิ่มทักษะและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน การวางแผน การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ลดข้อผิดพลาดและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ปฏิ บั ติ สู ง ที่ สุ ด เนื่ อ งจากกระบวนการประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ตลอดจนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากความรอบรู้ แ ละ
ประสบการณ์ขององค์การ สามารถเพิ่มขีดความสามารถขององค์การในการทางานและการแก้ไขปัญหา เป็นข้อดีของ
การใช้ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ความรู้และการตรวจสอบความรู้ ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์การนั้น ๆ มาก
ที่สุด (Marquardt, p. 2011) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปอส์ ไกรวิญญ์ (2557, หน้า 469) ที่ได้ศึกษา สภาพและ
ปัญหาการจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า โรงเรียนมีการ
ดาเนินการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรนาความรู้ท่ีประยุกต์แล้วไปใช้เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนสูง
ที่สุด
2. เปรียบเทียบการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน อาเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามอายุ พบว่า การจัดการความรู้ของแต่ละกลุ่มโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
กัน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากครูผู้สอนในแต่ละช่วงอายุเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการความรู้ในสถานศึกษาได้ดี
ประกอบกับการมีทักษะประสบการณ์ ปฏิบัติงาน การอบรมสัมมนา ทาให้ระดับการจัดการความรู้ไม่แตกต่างกัน
แสดงให้เห็นว่า ความสามารถของบุคคลในองค์การสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน และเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับการ
เพิ่มคุณค่าให้กับองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางวัฒนา ทองกัญชร (2554, หน้า 7) ที่ได้ศึกษา สภาพและ
ปัญหาการจัดการความรู้ ตามทั ศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พบว่า การจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
จาแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส วิทยฐานะ การอบรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
3. เปรียบเทียบการจัดการความรูข้ องสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน อาเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จาแนกประสบการณ์ในการทางาน พบว่า การจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มโดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.01 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ครูผู้สอนที่มีตาแหน่งสูง ประสบการณ์ในการ
ทางานมาก ย่อมมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ได้ดี รวมถึงการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสรี ทองค า (2556, หน้ า 95) ที่ ได้ ศึ ก ษา การจั ด การความรู้แ ละแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การความรู้ส าหรั บ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบเป็นรายคู่ พบว่า การจัดการความรูข้ องครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน
10 ปีขึ้นไป สูงกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางานต่ากว่า 5 ปี และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน
5-10 ปี และการจัดการความรู้ของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน 5-10 ปี สูงกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
ในการทางานต่ากว่า 5 ปี ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ทีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
บุคคลที่มีประสบการณ์มากกว่าย่อมมีทักษะในการจัดการความรู้ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าบุคคลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสรี ทองค า (2556, หน้า 95) ที่ได้ศึก ษา การจัดการความรู้และแนวทางการพั ฒ นาการจัดการ
ความรู้สาหรับ สถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน สังกัดส านัก งานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึ กษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การ
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ปฏิบัติการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มีประสบการณ์ในการทางาน 20 ปี ขึน้ ไป สูงกว่าประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ดี ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ดร.สันติ บูรณชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะนาและตรวจสอบ
แก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง รวมทั้ ง คณาจารย์ ส าขาการบริ ห ารการศึ ก ษาทุ ก ท่ า น ผู้ วิ จั ย ขอกราบ
ขอบพระคุณในความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนีด้ ้วย
ขอขอบพระคุณ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง นางวรรญมาศ จันทราและนางมุกดา กันทะวิน ที่ให้ความกรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย พร้อมทั้งแนะนาและตรวจสอบเครื่องมือวิจัยสาเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอบพระคุณคณะครูในสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ขอบคุณเพื่อนนิสิต
ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ที่ให้คาแนะนา ช่วยเหลือและเป็นกาลังใจมาโดยตลอด และขอบพระคุณผู้ที่ได้
ให้ข้อมูลหนังสือทุกเล่มในการอ้างอิงจนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอบพระคุณ คุณพ่อสอาจ คุณแม่สุจิน โพธิกัน ผู้ให้กาเนิดและสั่งสอน อบรม เลี้ยงดู เป็นกาลังใจมาโดย
ตลอด และประโยชน์ท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา บูรพคณาจารย์
ครอบครัว เพื่อนนิสิต และผู้มีพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งจนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จด้วยดี
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การจัดการศึกษาโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
Education Management in a Multicultural school of school in Educational
Quality Improvement in Maenawang Subdistric, Maeai Distric, Chiangmai.
กรีฑาพล ก๋องหล้า1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Kreetapon Konglar1* and Soonthorn Klaium2
บทคัดย่อ
การศึ กษาค้น คว้าด้วยตนเองครั้งนี้มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อสภาพและปัญ หาการจัด การศึกษาโรงเรียนพหุ
วัฒนธรรม และแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบล
แม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม 5 มิติ ของ Banks (2001) ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนจานวน 9 คน และครูผู้สอนจานวน 96 คน ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559
รวม 105 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ การจัดการศึกษาโรงเรียนพหุวัฒ นธรรม ของโรงเรียนในศูนย์พัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา ตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผูต้ อบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุราชการหรือสถานที่
ปฏิบัติงาน 6-10 ปี มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001-25,000 บาท และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาสภาพและ
ปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 1) ด้านความรูค้ วามเข้าใจการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในภาพรวมพบว่า
มีสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง คือ สถานศึกษาของท่านมีการสอดแทรกหรือ
บูรณาการพหุวัฒนธรรมใน แต่ละรายวิชา 2) ด้านความสาคัญของการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในภาพรวมพบว่า มีสภาพ
และปัญหาการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางด้าน
เชื้อชาติสัญชาติและชนชั้นทางสังคมได้รับโอกาสและประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 3) ด้านการลงมือ
ปฏิบัติการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในภาพรวมพบว่า มีสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก
คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่เสมอภาคและเท่าเทียมจะเป็นแบบอย่างที่ดีของ
การยอมรับในศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ สถานศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงผลงานแก่เพื่อนครู 4) ด้าน
การยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม ในภาพรวมพบว่า มีสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ครูจัดการเรียนการสอนให้วิชาความรู้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถไม่ว่าศิษย์จะมาจากเชื้อชาติ
ใด 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในภาพรวมพบว่า มีสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาพหุ
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วัฒ นธรรมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง คื อ สถานศึ ก ษาของท่ านบริห ารจั ด การสถานศึ ก ษาในรู ป ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 6) สรุปผลการศึกษาทัง้ หมด 5 ด้าน พบว่า ด้านการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมเฉลี่ยรวมสูงสุด
แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลแม่นา
วาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านการบูรณาการในเนื้อหา ควรสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชนเผ่าและชาติพันธุ์ต่าง ๆ เข้าไปในบทเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และยอมรับความ
แตกต่างของวัฒนธรรม ทาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2) ด้านการสร้างความรู้ใหม่ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น นานักเรียนร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีความ
แตกต่างและหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจจากการศึกษาและมีส่วนร่วม 3) ด้านการลดอคติ ควรให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของตนและวัฒนธรรมอื่น เพื่อให้รับรูถ้ ึงความแตกต่างของวัฒนธรรม ทาให้
เกิดการยอมรับและมีมุมมองในเชิงบวกต่อวัฒนธรรมอื่น 4) ด้านการสอนที่ยึ ดหลักความยุติธรรม ครูและบุคลากรมี
ความเข้าใจความแตกต่างและมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน การจัดการเรียนการสอนให้อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่าง
และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียน มีการประเมินผู้เรียนอยากหลากหลาย 5) ด้านการปรับโครงสร้างทางสังคม
และวัฒนธรรมในโรงเรียน ควรส่งเสริมการเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย ให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมร่วมกัน
คาสาคัญ: การจัดการศึกษาโรงเรียนพหุวัฒนธรรม สภาพและปัญหาในการจัดการศึกษาโรงเรียนพหุวัฒนธรรม

Abstract
This Independent Study investigated the state of the problems of Educational Management in a
Multicultural School of school in Educational Quality Improvement in Maenawang subdistrict, Maeai district,
Chiangmai based on the concept of multicultural education 5 dimensions of Bank (2001). Population under study
comprised of 9 school administrators and 96 teachers who were in active duty at the above school in the 2016
academic year total of 105 people. Instrument used was a questionnaire with items asking about essentials of
the topic. Collected data were then analyzed through applications of means and standard deviation.
The findings were summarized as follows: Educational Management in a Multicultural School of
school in Educational Quality Improvement in Maenawang subdistrict, Maeai district, Chiangmai was overall at a
medium level. 1) The knowledge and understanding of multicultural education was at a medium level that the
school interpolated and multicultural education should be integrated as a substance in every subjects. 2) The
importance of multicultural education was at a high level that the students who the religion and stratification are
diverse should support the quality of multicultural education. 3) The action of multicultural education was at a
high level that the interaction between administrators, teachers, students and parents is equitable and to be a
good model for acceptance in the dignity of humanity. 4) The cultural diversity was at a medium level that
teachers are fully capable of teaching the cultural differences of the students. 5) The participation in multicultural
education was at a medium level that the school administration managed in School board. 6) Conclusion in
overall, the cultural diversity was the highest average level.
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Improving educational management in a multicultural school. Most respondents revealed 1) Content
Integration should interpolated and multicultural education should be integrated as a substance in every subjects
to let the students know and acknowledge the diversity. 2) The Knowledge Construction Process, the school had
to make cooperation with the community, local lecturer to satisfy different types of learners and to keep pace
with changes in the knowledge. 3) Prejudice Reduction, the school where is a knowledge resource for the
students to acknowledge the diversity and had positive perspective. 4) Equity Pedagogy, the teachers should
have understanding and positive perspective in differences of the students, teaching based on different types of
learners, variety of assessment.5) An Empowering School Culture and Social Structure, the school should support
variety of activities for students
Keywords: Educational Management in a Multicultural school, the state of the problems of Educational
Management in a Multicultural school

บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมหนึ่งที่มีสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ประกอบด้วยพลเมืองที่มีความหลากหลาย
ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตอย่างมาก ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ สังคมตามแนวตะเข็บ
ชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่ อนบ้าน ได้แก่ แนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือที่อยู่ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศพม่ า และประเทศไทยกั บ ประเทศลาว แนวตะเข็ บ ชายแดนภาคใต้ ท่ี อ ยู่ ระหว่างประเทศไทยกั บ ประเทศ
มาเลเซีย และแนวตะเข็บชายแดนภาคตะวันออกที่อยู่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและประเทศไทยกับ
ประเทศลาว หากพิ จ ารณาถึ ง ประเด็ น ที่ โ ดดเด่ น ที่ น่ า สนใจ ได้ แ ก่ แนวตะเข็ บ ชายแดนภาคเหนื อ ตอนบน ซึ่ ง
ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพลเมืองจะ
ประกอบด้วย ชาวไทยล้านนาและชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ หลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่ งคนไทยเหล่านี้จะมีวัฒนธรรม
หลักร่วมกัน ในขณะที่คนไทยในแต่ละชาติพันธุ์จะมีวัฒ นธรรมย่อยแตกต่างกันไปทุกวัฒ นธรรมย่อมมีจุดเด่นของ
ตนเอง วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อก็แตกต่าง (บัญญัติ ยงย่วน, ปนัดดา ธนเศรษฐกร และวสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, 2553,
หน้า 120-123) ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่งผลให้สัดส่วนนักเรียนไทยกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียนของ
จังหวัดดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปด้วย กล่าวคือจานวนนักเรียนต่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียนร่วมกับนักเรียนไทยมีเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม รวมทั้ง วิถีชีวิตนี้ ทาให้สถานศึกษาและครู มี
ภาระงาน และอุปสรรคในกรจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากสถานศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อ
ชาติน้อย
โรงเรียนในศูน ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาต าบลแม่ น าวาง อ าเภอแม่ อ าย จังหวัดเชีย งใหม่ ทั้ งหมด 8
โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านคาย โรงเรียนบ้านฮ่างต่า โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนประพันธ์อารีย์ -หง
สกุล โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 (บ้านแม่เมืองน้อย) และ
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 (บ้านแม่สลัก) ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ท่ีเป็นลักษณะพหุวัฒนธรรม พลเมืองที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลแม่นาวางประกอบไปด้วย ชาวไทยล้านนา ชาวไทยใหญ่ ชาวเขาเผ่าลาหู่ ชาวเขาเผ่าอาข่า และ
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ชนเผ่าอื่นๆ ที่อพยพมาจากประเทศเมียนมาร์ เพื่อเข้ามาทางานในพื้นที่ดังกล่าว ถึงแม้ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ของกลุ่มจะ
ตั้งอยู่ใน เขตชุมชนพื้นราบ แต่ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของพลเมืองในพื้นที่ จึงทาให้มีนักเรียนต่างกลุ่มชาติ
พันธุ์ด้วยเช่นเดียวกัน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุจ์ ึงก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากบางประเพณีนักเรียนจะ
หยุดเรียนติดต่อกันหลายวันเพื่ อไปเข้าร่วมทากิจกรรมตามประเพณี ท้องถิ่นของตน ซึ่งส่งผลกระทบตามมา เช่น
นักเรียนเรียนไม่ครบตามตัวชี้วัด เวลาเรียนไม่พอ เรียนไม่ทันเพื่อน เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ยังเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับ
การแก้ไขและยังไม่มีการนาเสนอแนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างแท้จริง เนื่องจากทุก
โรงเรียนในพื้ นที่นี้ยังจัด การศึ กษาและใช้ห ลักสู ตรของส่วนกลางซึ่งไม่ สอดคล้ องกับ สภาพบริบ ทของพื้ น ที่ ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่า นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย ในกรณี
นักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายการเรียน ไม่ตั้งใจเรียนและไม่เห็นความสาคัญของการเรียน
หนังสือไปในที่สุด การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลแม่นา
วาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีอุปสรรคในเรื่องของกลวิธีและบริบทการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น เนื่องจากบริบทและผู้คนในพื้นที่มีพื้นฐานทางสังคมและวัฒ นธรรมที่
แตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสประสบความสาเร็จในการเรียนโดยเสมอภาคกัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและดาเนินชีวิตอยู่ในสังคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนในที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
ตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาผลการศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อนามาเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการนาเสนอแนวคิด เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไขปั ญหาเพื่อที่แต่ละ
โรงเรียนจะได้นาเอาวิธกี ารเหล่านีไ้ ปใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการจัด การการศึ ก ษาสังคมพหุ วัฒ นธรรม ของโรงเรีย นในศู น ย์พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิ าน
ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒ นธรรมของโรงเรียน ในศูนย์พัฒ นา
คุณภาพการศึกษาตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผูศ้ ึกษามีกรอบแนวคิดดังนี้
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สภาพและปัญหาการจัดการศึกษา
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
1. ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพหุ
วัฒนธรรม
2. ด้านความสาคัญของการศึกษา
พหุวัฒนธรรม
3. ด้านการลงมือปฏิบัติ การศึกษาพหุวัฒนธรรม
4. ด้านการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม
5. ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดศึกษา
ความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร
พหุวัฒนธรรม
6. แนวทางการจั ด การศึ ก ษาพหุ วั ฒ นธรรมตาม
กรอบแนวคิด 5 มิติ ของ Bank (2001)
การบูรณาการในเนื
อ้ หาวิชา
วิธีวิท- ยาการวิ
จัย
- การสร้
ใ้ หม่กษาโรงเรียนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ ตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้
การจัางความรู
ดการการศึ
การลดอคติญ หา รวมทั้ งหาแนวทางการจัด การศึ ก ษาในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม ของโรงเรีย นในศู น ย์พั ฒ นา
เพื่ อ ศึ-ก ษาสภาพปั
- การสอนที
หลักความยุ
คุณภาพการศึ
กษาต่ยึดาบลแม่
นาวางตธิ อรรม
าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
- การปรับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ประชากร
โรงเรี
ยน
ประชากรในการศึ
กษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 9 คน และครูผู้สอนจานวน 96 คน รวม 105
คน ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานในปี
การศึกษา 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษาโรงเรีย นพหุ
วัฒนธรรมของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
(Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ ใน 5 ด้าน ตามกรอบแนวคิดได้แก่ 1) ด้านความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม 2) ด้านเห็นความสาคัญของการศึกษาพหุวัฒนธรรม 3) ด้านลงมือปฏิบัติ
การศึ กษาพหุ วัฒ นธรรม 4) ด้านยอมรับ ความหลากหลายวัฒ นธรรม 5) ด้ านการมี ส่วนร่วมในการจัดศึ กษาพหุ
วัฒนธรรม ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ของ Likert (1967) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพหุวัฒ นธรรมของโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด ตามกรอบแนวคิดการจัด
การศึกษาพหุวัฒนธรรม 5 มิติ ของ Banks (2001) ได้แก่ 1) การบูรณาการในเนื้อหาวิชา 2) การสร้างความรู้ใหม่ 3)
การลดอคติ 4) การสอนที่ยึดหลักความยุตธิ รรม และ 5) การปรับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในโรงเรียน
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การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศกึ ษาได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในโรงเรียนทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาพหุวัฒ นธรรม 2) ด้านเห็นความสาคัญ ของการศึกษาพหุวัฒ นธรรม 3) ด้านลงมือปฏิบัติการศึกษาพหุ
วัฒนธรรม 4) ด้านยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม 5) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดศึกษาพหุวัฒนธรรม 6) แนว
ทางการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม
2. ศึ ก ษาการสร้ า งแบบสอบถามจากต าราเอกสารและการศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งแล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ าก
การศึกษา
3. น าแบบสอบถามฉบั บ ร่างเสนออาจารย์ท่ีป รึก ษาการศึ กษาค้น คว้าด้ วยตนเองเพื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้องรับข้อเสนอแนะและดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย
การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ด้วยการนาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประเมิน
คุณ ภาพเครื่องมือ แล้วนามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
กาหนดค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.67–1.00 แสดงว่าข้อคาถามนั้นใช้ได้
6. นาแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนใน
ศูนย์ สหมิตร ตาบลแม่สาว อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ไม่ใช่แหล่งข้ อมูล จานวน 30 คน นาไปหาค่าความ
เชื่อมั่นตามวิธี ของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามตรวจสอบ
คุณภาพทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.79
7. แก้ไขอีกครั้งแล้วจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศกึ ษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ผู้ศึกษาขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายไปถึงผู้อานวยการโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตาบลแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ผู้ศึกษาส่งและเก็บ รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองจากประชากร 105 คน ได้ รับแบบสอบถามคื น
ทัง้ หมด ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
ตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการหาค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุ วัฒ นธรรม ของโรงเรียน ในศูนย์
พัฒนาคุณภาพตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
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ผลการศึกษา
1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพตาบลแม่นา
วาง อาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมพบว่า มีสภาพปัญหาการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับปาน
กลาง (μ=2.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อ 6 สถานศึกษาของท่านมีการสอดแทรก
หรือบูรณาการพหุวัฒนธรรมใน แต่ละรายวิชา (μ=3.72) อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ข้อ 1 สถานศึกษาของท่าน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่นักเรียนมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ
วัฒนธรรม (μ=3.51) อยู่ในระดับ มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือข้อ 11 ครูสามารถกระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม เกิดการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยให้นักเรียนมีโอกาส อ่าน ฟัง
และร่วมอภิปรายกับเพื่อนและครู (μ=2.67) อยู่ในระดับ ปานกลาง
2. ด้านความสาคัญของการศึกษาพหุวัฒนธรรม
ด้านความสาคัญของการศึกษาพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพตาบลแม่นาวาง อาเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมพบว่า มีสภาพปัญหาการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก (μ=3.50)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อ 4 นักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางด้าน
เชื้อชาติสัญชาติและชนชั้นทางสังคมได้รับโอกาสและประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน (μ=4.81) อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 3 สถานศึกษาของท่านจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานค่านิยมและความเชื่อแบบ
ประชาธิปไตย ที่เน้นสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม (μ=3.88) อยู่ในระดับ มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุดคือ ข้อ 6 สถานศึกษาของท่านจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมในพื้นที่ต้องมีการยึดหลักการบูรณาการทางสังคม
พหุวัฒนธรรมในการจัดการศึกษาเพื่อไปสู่การยอมรับความหลากหลายในเอกลักษณ์ของชาติ (μ=2.90) อยู่ในระดับ
ปานกลาง
3. ด้านการลงมือปฏิบัติ
ด้านการลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาพหุ วัฒ นธรรมของโรงเรีย นในศู นย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพต าบลแม่ นาวาง
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมพบว่า มีสภาพปัญหาการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง
(μ=3.43 )เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 7 สถานศึกษาของท่านจัดการพัฒนาครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น แนวทางการจั ด การศึ ก ษาตามแนวทางพหุ วั ฒ นธรรม (μ=4.32) อยู่ ในระดั บ มาก
รองลงมาคือ ข้อ 6 การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของครู และนักเรียนทุกกลุ่มเชื้อชาติ วัฒนธรรมจะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน (μ = 4.15) อยู่ในระดับ มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุดคือ ข้อ 10 สถานศึกษาของท่านจัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแนวทางการจัดการศึกษาตาม
แนวทางพหุวัฒนธรรม (μ=2.04) อยู่ในระดับ ปานกลาง
4. ด้านการยอมรับความหลากหลาย
ด้านการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพตาบลแม่นาวาง อาเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมพบว่า มีสภาพปัญหาการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.53)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 1 ครูจัดการเรียนการสอนให้วิชาความรู้แก่ศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถไม่ว่าศิษย์จะมาจากเชื้อชาติใด (μ = 4.43) อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ข้อ 3 สถานศึกษาของท่าน
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จัดกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนาของทุกศาสนาที่ครู นักเรียน หรือผู้ปกครองนับถือ (μ = 3.46) อยู่ในระดับ ปาน
กลาง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ข้อ 2 สถานศึกษาของท่านเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถประกอบพิธีทางศาสนา
ที่ตนนับถือได้ (μ = 2.91)อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
5. ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพตาบลแม่นา
วาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมพบว่า มีสภาพปัญหาการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับปาน
กลาง (μ=3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 3 สถานศึกษาของท่านบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา (μ=3.89) อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ข้อ 7 สถานศึกษาของท่าน
สนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ (μ=3.23) อยู่ในระดับ ปานกลาง และข้อที่มี ค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ข้อ 4 สถานศึกษา
ของท่านเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน (μ=2.69) อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง
สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ตาบล แม่นาวาง
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ตามตาราง 7 ผู้ศึกษาได้ศึกษาทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจการจัด
การศึกษาพหุวัฒนธรรม ด้านความสาคัญของการศึกษาพหุวัฒนธรรม ด้านการลงมือปฏิบัติการศึกษาพหุวัฒนธรรม
ด้านการยอมรับความหลากหลายวัฒ นธรรม และด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพหุ วัฒ นธรรม และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม เฉลี่ยรวมสูงสุด(μ=3.53) อยู่ในระดับ มาก
รองลงมาคือด้านความสาคัญของการศึกษาพหุวัฒนธรรม (μ=3.50) อยู่ในระดับ ปานกลาง และต่าสุดคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม (μ=3.12) อยู่ในระดับ ปานกลาง
ผลการศึกษาแนวทางการจัดการการศึกษาในสังคมพหุวัฒ นธรรมของโรงเรียนในศูนย์พัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1. ด้านการบูรณาการในเนื้อหาวิชา
แนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านการบูรณาการในเนื้อหาวิชา พบว่า ข้อที่มีความถี่ (ƒ)
และร้อยละ (P) สูงสุดคือ ข้อ 1 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชนเผ่าและชาติพันธุ์ต่าง ๆ เข้าไปใน
บทเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรม ทาให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข (ƒ=20) (P=32.26) รองลงมาคือ ข้อ 2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรีย น (ƒ =17) (P=27.42) ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค วามถี่ (ƒ) และร้อ ยละ (P) ต่ าสุ ด คื อ ข้ อ 4 ก าหนดการศึ ก ษาพหุ
วัฒนธรรมไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน (ƒ = 11) (P = 17.74)
2. ด้านการสร้างความรูใ้ หม่
แนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านการสร้างความรู้ใหม่ พบว่า ข้อที่มีความถี่ (ƒ) และ
ร้อยละ (P) สูงสุดคือ ข้อ 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่เป็นภูมิปัญ ญาในท้องถิ่น นานักเรียนร่วม
กิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีความแตกต่างและหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
จากการศึกษาและมีส่วนร่วม (ƒ = 29) (P = 48.33) รองลงมาคือ ข้อ 2 สอดแทรกหลักการและมุมมองเกี่ยวกับสังคม
พหุวัฒนธรรมเข้าไปในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน (ƒ =
21) (P = 35.00) ส่วนข้อที่มีความถี่ (ƒ )และร้อยละ (P) ต่าสุดคือ ข้อ 3 ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับ
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วัฒนธรรมของตนในด้านต่าง ๆ แล้วมานาเสนอหรืออภิปรายถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งอาจทาให้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของตนและวัฒนธรรมอื่น (ƒ = 10) (P = 16.67)
3. ด้านการลดอคติ
แนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านการลดอคติ พบว่า ข้อที่มีความถี่ (ƒ) และร้อยละ
(P) สูงสุดคือ ข้อ 1 ให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในวัฒนธรรมของตนและวัฒนธรรมอื่น เพื่อให้รับรู้ถึงความแตกต่ าง
ของวัฒนธรรม ทาให้เกิดการยอมรับและมีมุมมองในเชิงบวกต่อวัฒนธรรมอื่น(ƒ = 19)(P = 30.65) รองลงมาคือ ข้อ 2
ส่ งเสริม ให้ นั ก เรีย นกล้ าแสดงออก จัด กิจ กรรมการเรีย นรู้แบบมี ส่ วนร่วม เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครอง นั ก เรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ พบปะกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ครูเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและผู้ปกครองเข้ามาร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน เช่น การประชุม พัฒนา กีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ (ƒ = 16) (P = 25.81) ส่วนข้อที่มีความถี่ (ƒ )
และร้อยละ (P) ต่าสุดคือ ข้อ 5 โรงเรียนกับชุมชนมีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือทากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอ (ƒ = 5) (P = 8.06)
4. ด้านการสอนที่ยึดหลักความยุตธิ รรม
แนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านการสอนที่ยึดหลักความยุติธรรม พบว่า ข้อที่มี
ความถี่ (ƒ) และร้อยละ (P) สูงสุดคือ ข้อ 1 ครูและบุคลากรมีความเข้าใจความแตกต่างและมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน
การจัดการเรียนการสอนให้อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียน มีการประเมิน
ผู้เรียนอยากหลากหลาย (ƒ = 17) (P = 29.31) รองลงมาคือ ข้อ 2 การสร้างโอกาสประสบการณ์ทางการศึ กษาให้แก่
นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน (ƒ = 15) (P = 25.86) ส่วนข้อที่มีความถี่ (ƒ) และร้อยละ (P) ต่าสุดคือ ข้อ 6 ส่งเสริมให้
นักเรียนทางานในชั้นเรียนเป็นกลุ่มเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรูร้ ะหว่างกัน (ƒ
= 2) (P = 3.45)
5. ด้านการปรับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในโรงเรียน
แนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านการปรับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมใน
โรงเรียน พบว่า ข้อที่มีความถี่ (ƒ) และร้อยละ (P) สูงสุดคือ ข้อ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้มี
กิจกรรมร่วมกัน (ƒ = 18) (P = 33.96) รองลงมาคือ ข้อ 2 การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้มีโอกาสทางการศึกษา เกิดการยอมรับหรือมีทัศนคติเชิงบวก (ƒ = 16) (P = 30.19) ส่วนข้อที่มีความถี่ (ƒ) และ
ร้อยละ (P) ต่าสุดคือ ข้อ 4 จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย (ƒ = 7) (P = 13.21)

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษาโรงเรีย นพหุ วั ฒ นธรรมของโรงเรีย นในศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ได้ดังนี้
1. ด้านความรูค้ วามเข้าใจการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในภาพรวมพบว่า สภาพปัญหา อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษายังขาดด้านความรู้ความเข้าใจการดาเนินงาน และการจัดการศึกษายังอาจ
เป็ น เรื่ อ งใหม่ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Marks (2003) ที่ ได้ ศึ ก ษาสมรรถนะทางวั ฒ นธรรม โดยการสั ม ภาษณ์ ค รูผู้ ส อน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจานวน 9 คน จากมลรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา พบว่าโรงเรียนยังไม่มี
เครื่องมือเพื่อการประเมินการปฏิบัติงานของครูที่สอนในห้องเรียนพหุวัฒนธรรม และพบว่าประเด็นเร่งด่วนชี้ว่าครูขาด
ความมั่นใจในสมรรถนะหรือความรู้ความสามารถในเชิงวัฒนธรรมของตนเอง ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของครู
ได้มาจากประสบการณ์เดิม และการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน คณะครูมีความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
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วัฒนธรรมรวมทัง้ มีโครงสร้างการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างชัดเจน ซึ่งผลจากข้อค้นพบว่า ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการพัฒนา
วิชาชีพครูในเรื่องของความไวต่อการรับรู้ทางวัฒนธรรม การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมให้แก่ครู รวมถึงทาการ
สารวจถึงความสามารถในการสอนของครูตามแนวทางการศึกษาพหุวัฒนธรรมต่อไป
2. ด้านความสาคัญของการศึกษาพหุวัฒนธรรม
ด้านความสาคัญของการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในภาพรวมพบว่า มีการจัดการ ศึกษาพหุวัฒนธรรม
สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันบริบทสังคมไทยเป็นสังคมพหุลักษณ์ท่ีมีลักษณะการใช้
ชีวิตของคน หลากหลายวัฒนธรรมในสังคมเดียวกัน การจัดการศึกษาจึงต้องเปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคให้กับ
ทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒ นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ สิริวรรณ ศรีพ หล (2555, หน้า 11-12) การ
จัดการศึกษาจึงต้องเตรียมเยาวชนซึ่งมีความแตกต่างทางสังคม เพศ ผิวสีเชื้อชาติ และวัฒนธรรมให้ได้ทั้งความรู้
ทักษะ และเจตคติท่ีจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในสังคม การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) จึง
เป็นแนวทางหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความเข้าใจผู้อื่น
3. ด้านการลงมือปฏิบัติการศึกษาพหุวัฒนธรรม
ด้านการลงมือปฏิบัติการศึกษาพหุวัฒนธรรม ในภาพรวมพบว่า มีการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันมีการบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทาให้มีการปรับเปลี่ยนครูและบุคลากรอยู่เสมอ การให้ความรู้และพัฒนาอบรมให้กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จะทาให้ทราบถึงการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ Mesrobian (1992) นักวิจัย
นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยเริ่มให้ความสาคัญ กับบทบาทที่เพิ่มขึ้นของครู นั่นคือ นอกจากครูจะ
เตรียมความพร้อมให้ เด็ก ๆ มีความเข้าใจ และยอมรับในความเหมือน และความแตกต่างของตนเองกับผู้อื่นแล้ว ครู
ยังจาเป็นต้องสรรค์สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับเด็ก เพื่อให้พวกเขาเกิดความรู้สึกดีกับตนเอง และภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตนเองอีกด้วย
4. ด้านการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม
ด้านการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม ในภาพรวมพบว่า มีการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง ทั้ งนี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม นั ก เรีย นอาจมี ห ลากหลายทั้ ง เชื้ อ ชาติ ศาสนา
วัฒ นธรรมและประเพณี ครูผู้ ส อนอาจยั งมี ก ารพยายามปรับ ตั ว เปิ ด ใจ และระมั ด ระวังค าพู ด ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
บั ญ ญั ติ ยงย่ ว น, จิ ร ะพั น ธ์ เดมะ และอิ น ทิ ร า หิ รั ญ สาย (2551) ได้ อ ธิบ ายว่ า การเคารพและการยอมรั บ ความ
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง สมาชิกในสั งคมควรเปิดใจให้กว้าง เพื่อ
ยอมรั บ ความแตกต่ า งที่ เกิ ด ขึ้ น และพยายามปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ คนทุ ก เชื้ อ ชาติ ศาสนา และวั ฒ นธรรม มี ค วาม
ระมัดระวังในการกระทาและคาพูด ที่อาจนามาซึ่งความแตกแยกขัดแย้ง ตลอดจนเคารพในหน้าที่ สิทธิเสรีภาพของ
กันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทย
5. ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด การศึ ก ษาพหุ วั ฒ นธรรม ในภาพรวมพบว่ า มี ก ารจั ด การศึ ก ษาพหุ
วัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วยบุคคลในพื้นที่ ซึ่งบาง
พื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีฐานะค่อนข้างยากจน ไม่ค่อยมีเวลา จึงไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับ
วราภรณ์ วงศ์ใหญ่ (2540, หน้า 98) ได้อธิบายว่า ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แม้ว่าจะมีตัวแทน
ของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่
ก็ไม่มีบ ทบาทมากนัก และในบางพื้ น ที่ชุม ชน ผู้ปกครองก็มีฐานะยากจนไม่สามารถสนับ สนุนการดาเนินงานของ
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โรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานได้ และ ทิฆัมพร สมพงษ์ และคณะ (2559) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียนมีการพัฒนานโยบายและ
กาหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับชุมชนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดเครือข่ายกับโรงเรียน หรือสถานศึกษา
อื่น ในลักษณะของโรงเรียนคูพ่ ัฒนา
แนวทางการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลแม่นา
วาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1. ด้านการบูรณาการในเนื้อหา วิชา พบว่า ข้อที่มีความถี่และร้อยละสูงสุดคือ สอดแทรกเนื้อหาเกี่ ยวกับ
วิถีชีวิต วัฒ นธรรมของชนเผ่าและชาติพั นธุ์ต่าง ๆ เข้าไปในบทเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่ อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ยอมรับ ความแตกต่ างของวั ฒ นธรรม ท าให้ อ ยู่ ร่ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข รองลงมาคื อ ปรับ ปรุ งพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ส่วนข้ อที่มีความถี่ และร้อยละต่าสุดคือ กาหนดการศึกษาพหุ
วัฒนธรรมไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา ให้ประสบ
ความสาเร็จ บรรลุตามเป้าหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนทุกชนเผ่า ต้องมาจากกระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับสันติ บูรณชาติ (2552, หน้า, 282-306) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ อธิบายว่า ในด้านหลักสูตรต้องมีหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรของโรงเรียน การจัดทาหลักสูตรต้องคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนโดยบูรณาการเข้าไปในหลักสูตรด้วย
2.ด้านการสร้างความรู้ใหม่ พบว่า ข้อที่มีความถี่และร้อยละสูงสุดคือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
วิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่น นานักเรียนร่ วมกิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีความแตกต่าง
และหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจจากการศึกษาและมีส่วนร่วม รองลงมาคือ สอดแทรกหลักการและ
มุมมองเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมเข้าไปในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายแล ะ
เหมาะสมกับนักเรียน ส่วนข้อที่มีความถี่และร้อยละ ต่าสุดคือ ให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ตนในด้านต่าง ๆ แล้วมานาเสนอหรืออภิปรายถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งอาจทาให้เกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของตนและวัฒนธรรมอื่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรม
โดยให้นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นส่วนช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจ ยอมรับ ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมอื่น และ
รับรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ สิริวรรณ ศรีพหล (2555, หน้า 13-14) อธิบายว่า การจะ
ทาให้สังคมมีความสงบสุขและสันติได้นั้น การใช้มิติพหุวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม มีส่วนสาคัญ
และที่สาคัญที่สุด การอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรมต้องอยู่ดว้ ยความเข้าใจบนพื้นฐานความเคารพซึ่งกัน
และกัน การได้เรียนรู้ถึงวัฒ นธรรมอื่น นอกเหนือจากวัฒ นธรรมของเรา ทาให้ทราบว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้มีวัฒ นธรรม
เหมือนเรา เขาอยู่กันอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไร ประเทศจะทาอย่างไรให้ผู้คนในสังคมที่มีความหลากหลายนั้น
สามารถอยู่อาศัยและพัฒ นาประเทศร่วมกันได้อย่างยั่งยืนการจัดการศึกษาพหุวัฒ นธรรม ให้กับเยาวชนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง หากเยาวชนของชาติได้มีความเข้าใจถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มคนในสังคมรอบตัวเขา สามารถบูรณาการความเข้าใจนี้กับการดาเนินชีวิตของตนย่อมส่งผล
ทาให้เยาวชนของชาติเกิดความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ท่ีมีความแตกต่ างทางวัฒนธรรม ไม่รู้สึกรังเกียจเดียดฉันท์ แต่กลับมี
ความรัก ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่นแทน และเมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นกาลังของ
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ประเทศแล้ว เจตคติเหล่านี้ จะช่วยให้สังคมมีความสามัคคี และความปรองดองระหว่างกันของกลุ่มคนในชาติ ซึ่ง
นาไปสูส่ ังคมไทยที่มีความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืน
3. ด้านการลดอคติ พบว่า ข้อที่มีความถี่และร้อยละสูงสุดคือ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของตนและวัฒนธรรมอื่น เพื่อให้รับรูถ้ งึ ความแตกต่างของวัฒนธรรม ทาให้เกิดการยอมรับและมีมุมมองในเชิงบวกต่อ
วัฒนธรรมอื่น รองลงมาคือ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ พบปะกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ครูเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
และผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การประชุม พัฒนา กีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ส่วนข้อที่มีความถี่และ
ร้อยละ ต่าสุดคือ โรงเรียนกับชุมชนมีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิดหรือทากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันนี้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม สถานศึกษาต้องมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนที่มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี เกิดการยอมรับ เข้าใจและมีมุมมองในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับเอกรินทร์ สังข์
ทอง (2552) อธิบายว่า พหุวัฒนธรรมศึกษา คือ แนวคิดและแนวปฏิบัติทางการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้คนในสังคมมีความ
เท่ าเทีย มกั น ความเสมอภาค มี เสรีภ าพและรั ก ศั ก ดิ์ ศ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ท่ีแตกต่ างกัน โดยผ่ านกระบวนการทาง
การศึกษาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนและเตรียมผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมุ่งมั่นบนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดเชิง วิพากษ์
เข้าใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างกัน ทัง้ ด้านเชื้อชาติ สัญชาติ สถานะทางสังคม ความสามารถและบทบาททาง
เพศ ตลอดจนประสบความสาเร็จทางการเรียนและสามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นและ
วรรณะ
4.ด้านการสอนที่ยึดหลักความยุติธรรม พบว่า ข้อที่ มีความถี่และร้อยละสูงสุดคือ ครูและบุคลากรมีความ
เข้าใจความแตกต่างและมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน การจัดการเรียนการสอนให้อยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างและมี
ความเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพของผู้ เรี ย น มี ก ารประเมิ น ผู้ เรี ย นอยากหลากหลาย รองลงมาคื อ การสร้ า งโอกาส
ประสบการณ์ ทางการศึ กษาให้แก่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนข้อที่มีความถี่และร้อยละ ต่าสุดคือ ส่งเสริมให้
นักเรียนทางานในชั้นเรียนเป็นกลุ่มเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอนครูและบุ คลากรในโรงเรี ยนเป็ นส่ วนสาคั ญ ในการช่วยสนั บสนุ น
นักเรียนทุกกลุ่มเชื้อชาติ ซึ่งสอดคล้องกับบัญญัติ ยงย่วน และชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ (2550) อธิบายถึง บทบาทครูต่อ
การศึกษาในสังคมพหุวัฒนาธรรมไว้ดังนี้ ครูคือผู้ท่ีมีบทบาทสาคัญในการเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยมทางเชื้อชาติท่ี
ถูกต้องให้กับนักเรียนโดยผ่านกระบวนการสอนและการกระทาตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ดังนั้น การรับรู้เจต
คติ และพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒ นธรรมของนักเรียน ต้องเป็นไปในทิศ
ทางบวกครูจะต้องเป็นผู้ท่ียอมรับแนวคิดในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒ นธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
ความหลากหลายครูจะต้องมีความรู้ เจตคติและทักษะการสื่อสารในชั้นเรียนสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และจัด
กิจกรรมในบทเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
5. ด้านการปรับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในโรงเรียน พบว่า ข้อที่มีความถี่และร้อยละสูงสุดคือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมร่วมกัน รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษา เกิดการยอมรับหรื อมีทัศนคติเชิงบวก ส่วนข้อที่มีความถี่และร้อยละ
ต่าสุด คือ จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอนที่มีโครงสร้างการ
บริหารในสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นสิ่งสาคัญในการจัดกิจกรรมและดาเนินงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับทิฆั ม พร สมพงษ์ และคณะ (2559) อธิบายว่า แนวทางการบริหารสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒ นธรรมในสาม
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรม
ต้องช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในความสามารถที่จะประสบความสาเร็จในการศึกษา สถานศึกษาต้องช่วยสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีทักษะทางสังคมที่สามารถพิจารณาความแตกต่างชอง
กลุ่ม สามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกัน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งถือเป็น
บทบาทหลักในการบริหารของผู้บริหารที่ต้องจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพศ
เชื้อชาติ กลุ่มชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา ความสามารถพิเศษ ชนชั้นทางสังคม โดยผู้บริหารต้องใช้หลักในการ
บริหารทั้งการบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตามบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้การอบรมพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้มีการศึกษาต่อ สร้างแรงจูงใจและสร้าง
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารฝ่ายวิชาการในเรื่องของหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนในการ
ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเทอดไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The Utilization of Information Technology for Academic Administration in Terd
Thai Education Development Network, Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 3
ประทานพร โปลาหา1* และ น้าฝน กันมา2
Prathanporn Polaha1* and Namfon kanma2
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครังนี คือ ครูผู้สอน ในสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จ้านวน 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับและค้าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่ มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมทัง 12 ด้าน มีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่้าสุด คือ ด้านงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
คาสาคัญ: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานวิชาการ
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Abstract
This independent study aimed to study using information technology for academic administration in
Terdthai education development network, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 and to study
guidelines for using information technology for academic administration in Terdthai education development
network, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. Data were collected from 134 people through
the questionnaires, ranking scale questions and open end questions, and analyzed by using the descriptive
statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation.
The findings showed as follows: The Utilization of information technology for academic administration in
Terdthai education development network, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 in overall, 12
aspects, were at high level, considering each aspects, there showed the highest ranking was learning resources
development, and follow by media, innovation and education technology and the lowest ranking was education
measurement and evaluation.
Keywords: Information technology, academic administration

บทนา
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 มีการสนับสนุนการน้าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไปใช้ในการ
พัฒ นาประสิท ธิภาพการเรียนการสอนและจัดให้มีสื่ออุป กรณ์ ท่ีจ้าเป็นต่อการพั ฒ นาการศึกษาเช่นคอมพิ วเตอร์
อุปกรณ์ เชื่อมต่อระบบและซอฟต์แวร์รวมทังสนับสนุนการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส้าคัญ ของ
การศึกษาแก่สถาบันทางสังคมชุมชนและประชาชน ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเห็นความส้าคัญและ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการสื่อสารต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานรู้จักพัฒนาตนเองเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการทัศนคติในการปฏิบัติงานฝึกฝนตนเองให้เป็นคนทันสมัยทันต่อการเปลี่ ยนแปลงกล้าและยินดีท่ีจะ
ยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงใหม่ ๆ ที่ เกิ ด ขึ นอยู่ เสมอรวมทั งส่ ง เสริ ม และให้ น ามบุ ค ลากรในโรงเรี ย นให้ เป็ น ผู้ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารในการถ่ า ยทอดความรู้จั ด การเรีย นการสอนได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัจจุบัน ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก่อให้
คิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมมนุษย์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน เศรษฐกิจ
สังคม นอกจากนี เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามีบทบาทในด้านการศึกษา การสื่อสารระหว่างรัฐ และประชาชนโดย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ถูกน้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การผลิต การให้บริการต่อผู้บริโภค
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส้าคัญในการน้าพาประเทศชาติเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ หรือระบบ
เศรษฐกิจ สังคมแห่งปัญญา และในวงการศึกษาได้ให้ความส้าคัญ ให้การยอมรับ และพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่เข้า
มาสอดแทรก (พานทอง มิ่งชัย, 2556, หน้า 1-2 )
การใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการพัฒ นาสมรรถนะส้าหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 ความรู้ส้าหรับ
เนือหาหลักเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญ แต่ไม่มีความยั่งยืนส้าหรับโลกในภาวะที่มีการแข่งขัน แม้ว่า นักเรียนจะมีความรู้
เกี่ยวกับสาระหลักในแต่ละรายวิชา แต่นักเรียนยังไม่ได้รับการเตรียมพร้อมส้าหรับการเข้าสู่องค์กรหรือตลาดงาน ซึ่ง
ขึนอยู่กับการใช้ความรู้ของนักเรียนในการสื่อสาร ท้างานร่วมกับผู้อื่น วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ริเริ่ม และแก้ปัญหา ซึ่ง
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ทังหมดนีควรใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้แนวใหม่ เพื่อให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนต้องเอาจริงเอาจัง
และมีบทบาท รวมทังการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนและโอกาสในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ใน
ลักษณะที่มีความหมาย (meaningful) ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรในการสนับสนุน การเรียนรู้และการเรียนการ
สอนแนวใหม่อย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการเรียนการสอนแบบใช้การวิจัยเป็นฐาน การใช้เทคโนโลยีอย่างครบวงจรใน
การสนับสนุนระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อให้โรงเรียนและชันเรียนมีประสิทธิภาพ ครูและผู้บริหารจะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องและการพัฒนาความสามารถเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
อย่างกว้างขวางส้าหรับการปรับมาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา
การจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศของสถานศึ ก ษานั บ ว่ า มี ค วามส้ า คั ญ และจ้ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการ
ด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่
ต้องการและครอบคลุมภารกิจ ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงต้องมีระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาที่น้าไปสู่คุณ ภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
น้าไปใช้ในการตัดสินใจด้าเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการด้าเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื่ อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณ ภาพ ส้าหรับการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานัน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องควร
ศึกษาแนวคิดและด้าเนินการทังสองส่วนควบคู่กันไป ในขณะเดียวกันเพื่อน้าไปจัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของ
สถานศึกษาให้เอือและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา
การบริหารวิชาการ คือ จัดกิจกรรมทุกสิ่ง ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอน ให้
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ ผู้เรียน ตามขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการใน 12 งาน คือ
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนากระบวน การเรียนรู้ งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา
ซึ่งการด้าเนินงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพควรมีการน้าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหาร
จัดการเพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาในการท้างานและมีความแม่นย้าสูง การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประกอบการเรียน การสอนก็ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างชัดเจนขึนซึ่งนับ เป็นปัจจัยส้าคัญ อย่างหนึ่งที่จะพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึน ในการด้าเนินงานบริหารงานวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ที่ มี คุ ณ ภาพ ส้ าหรับ การวางแผนพั ฒ นางานบริห ารวิ ช าการของสถานศึ ก ษาให้ ได้ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา ในการด้าเนินงาน
บริหารงานวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ส้าหรับการวางแผนพัฒนางานบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ซึ่ง
เสี่ยงต่อการเกิดภั ยทางธรรมชาติ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เป็น เอกสารจะมี การเก็บ รวบรวมเป็นแฟ้ มเอกสาร
รายงานเป็นรูปเล่ม ซึ่งเมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติ เอกสารดังกล่าวอาจได้รับความเสียหาย สุญหาย ไม่สามารถน้ามา
เป็นเอกสาร หลักฐาน ยืนยันข้อมูลได้ หากโรงเรียนมีการน้าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานวิชาการ
การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ จะจัดเก็บผ่านระบบอินทราเน็ต ซึ่งสามารถจัดเก็บไว้ได้มากและสะดวกต่อการน้า
ข้อมูลต่าง ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากเหตุผลและความจ้าเป็นดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและผู้ท่ี เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงาน
วิชาการและหาแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิด
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริห ารงานวิ ช าการ โรงเรีย นกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นา
การศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี
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แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
งานงานวิชาการ
3.กรอบงานวิชาการ
4.การศึกษาในศตวรรษที่ 21
5.การศึกษา Education 4.0
การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน 6
ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบข้อมูล
ขั้นที่ 3 การประมวลผลข้อมูล
ขั้นที่ 4 การจัดหน่วยงานหรือ
คลังข้อมูลไว้ในหน่วยงาน
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 6 การน้าข้อมูลไปใช้ในขอบข่าย

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การบริหารงานวิชาการ
1.) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.) งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน
4.) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
6.) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
7.) การนิเทศการศึกษา
8.) การแนะแนวการศึกษา
9.) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
10.) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
11.) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
12.) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบันอื่นที่จัด
การศึกษา

ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามแนวปฏิบัติ ในการจัดระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียน 6 ขันตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดหน่วยงาน
หรือคลังข้อมูลไว้ในหน่วยงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการน้าข้อมูลไปใช้ ในขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 12 งาน
ประชากร
ได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อน โรงเรีย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาเทอดไทย ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้านวน 206 คน
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครังนี ได้แก่ ครูผู้สอน ในสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปีการศึกษา 2559 จ้านวน
206 คน โดยวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากทัง 10 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 134 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนีเป็นแบบสอบถามจ้านวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามเพศ ประสบการณ์การ
ท้างานและระดับการศึกษา เป็นแบบส้ารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยก้าหนดขอบเขตของ
การวิจัยตามแนวปฏิบัติในการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน 6 ขันตอน ได้แก่ขันที่1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ขันที่ 2
การตรวจสอบข้อมูล ขันที่ 3 การประมวลผลข้อมูล ขันที่ 4 การจัดหน่วยงานหรือคลังข้อมูลไว้ในหน่วยงาน ขันที่ 5
การวิเคราะห์ข้อมูล และขันที่ 6 การน้าข้อมูลไปใช้ ในขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 12 งาน (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์,
2551, หน้า 4-8) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขันตอน ดังนี
1. ศึกษาทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการจากเอกสารต้าราต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่รวบรวมทังหมด น้าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
เสนอแนะ แก้ไขเนือหาและการใช้ภาษา
3. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว
น้าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือหา ความสมบูรณ์และความควบคุมของ
เนือหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว
น้ามาหาค่าเฉลี่ย เลือกข้อค้าถามที่มีค่า IOC ตังแต่ 0.5 ขึนไป ถือว่าเป็นข้อค้าถามที่อยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิงเนือหาที่
ใช้ได้ และได้คา่ IOC เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ
4. น้าแบบสอบถามที่แกไขตามค้าแนะน้ามาด้าเนินการทดสอบ (try-out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 30
คน คือโรงเรียนบ้านห้วยผึง อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชีย งราย ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95
5. ท้าการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ เพื่อน้าไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วจิ ัยด้าเนินการดังนี
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดต่อผู้บ ริห ารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พั ฒ นาการศึ ก ษาเทอดไทย สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 3 โดยให้ ค รู ต อบ
แบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอด
ไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงเรียน
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3. การเก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย รวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่ ก้ า หนดและได้ รั บ
แบบสอบถามคืน จ้านวน 134 ฉบับ
4. น้าแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ก่อนน้าไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปมีขันตอนดังนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทุกฉบับ โดยได้รับคืน จ้านวน. 134 ฉบับ
2. ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) น้าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค้า
บรรยาย
3. ตอนที่ 2 วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( 𝑋̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค้าบรรยาย โดยน้าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบตาม
เกณฑ์
4. ตอนที่ 3 วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้
จาก แบบสอบถามโดยการจัดกลุ่มวิเคราะห์เนือหา (Content analysis) โดยการเขียนความเรียง

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
คิดเป็นร้อยละ 69.40 มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต่้ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.60 และมีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 80.60
2. ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพั ฒ นา
การศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมทัง 12 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด้านงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
2.1 ด้านงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมมีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิ บัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้เพื่อการวางแผนและประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
2.2 ด้านงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึ กษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมมีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีการเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม
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2.3 ด้านงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอผลการเรียน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่
มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา มี ก ารก้ า หนดระเบี ย บการวั ด และประเมิ น ผลจั ด ท้ า เอกสารหลั ก ฐาน
การศึกษา และเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม
2.4 ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวม
มีระดับ การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการน้าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพื่อการวางแผนและใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมีระบบการจัดการข้อมูลด้วยวิธตี ่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
2.6 ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยรวมมีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และมีระบบการ
จัดการข้อมูลด้วยวิธตี ่าง ๆ เพื่อให้ได้แหล่งเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ และหลากหลาย
2.7 ด้านการนิเทศการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวมมีระดับการปฏิบัติ
อยู่ในระดับ มาก เมื่อ พิ จารณาแต่ล ะข้อ พบว่าทุ กข้อมี ระดั บการปฏิ บัติ อยู่ในระดั บ มาก ข้อที่มี ค่าเฉลี่ ยสูงสุ ด คื อ
ผู้บริหารสถานศึกษามีการแนะน้า ช่วยเหลือให้มีการนิเทศการศึกษา และน้าข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อการวางแผน
และใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศึกษา
2.8 ด้านการแนะแนวการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยรวมมีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมี ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการการแนะแนวการศึกษา และเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม
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2.9 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริ หารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและน้าข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อการวางแผน
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.10 ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สั งกัด ส้านักงานเขตพื นที่ป ระถมศึ กษาเชียงราย เขต 3 ด้านการส่งเสริมความรู้ท างวิชาการแก่ชุมชน
โดยรวมมีระดับ การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการส่งเสริม มีการส่งเสริม ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน รู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ และมีระบบการจัดการข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ชุมชนต้องการและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2.11 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน และเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม
2.12 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบัน
อื่นที่จัดการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือผู้บริหารสถานศึกษา มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษา โดยจัดให้มี
การสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับทุกฝ่าย และมีระบบการจัดการข้อมูลด้วยวิธีตา่ ง ๆ เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และหลากหลาย

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษา เรื่อ ง การศึ ก ษาการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริห ารงานวิชาการ โรงเรีย นกลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีประเด็นที่ส้าคัญควร
น้ามาอภิปราย ดังนี
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การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมทัง 12 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุด คือ ด้านงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ศิวรัตน์ พายุ
หะ (2551) ได้ศึกษาระบบสารสนเทศกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2 พบว่ า การบริห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 11 ด้านโดยเรียงล้าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อยดั งนีการพั ฒ นากระบวนการเรียนรู้ การพั ฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวั ดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาการแนะแนวการศึกษาการนิเทศการศึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาการ
พัฒนาแหล่งเรียนรูก้ ารส่งเสริมความรูด้ ้านวิชาการแก่ชุมชนการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว
องค์ ก รหน่ ว ยงานและสถาบั น อื่ น ที่ จั ด การศึ ก ษาส่ ว นด้ า นการประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ
สถานศึกษาและองค์กรอื่นอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา รัตนโกเมศ (2552) สภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสั งกัด ส้า นักงานเขต
พืนที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3 ทังด้านการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการการด้า เนินงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน
การบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทังโดยภาพ รวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศมากที่สุดตามล้า ดับคือ การวัดและประเมินผล การด้า
เนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการและการบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ เอกราช เครือศรี (2558) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้ บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการ
บริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มี
ค่า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ มี ก ารใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การพั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้โดยเน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส้ า คั ญ
รองลงมาคือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของสถานศึกษา และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุภัทรา ศรีเจริญ (2558) ได้ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารเพื่ อ การบริห ารงานวิช าการของสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส้ านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 3 พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการงานวิชาการ สถานศึกษา
ควรส่งเสริมและพัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริ หารงานวิชาการ อบรมการใช้งาน
โปรแกรมและวิธีการสืบค้นพืนฐานแก่บุคลากรและสอดคล้องกับการศึกษาของวันวิสาข์ รุ่งรังษี (2556) ได้ศึกษาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒ นาการศึกษาป่าตึง สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่้าเสมอ จัดตังคลังข้อมูลระดับโรงเรียน
หน่วยงานต้นสังกัดจัดท้าเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ และควรมีการวางแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
พัฒนางานทุกครัง
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน้าผลการศึกษาในครังนีเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงานวิชาการ ให้มีคุณ ภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ (ครูผู้สอน) และ
ผู้รับบริการ(ผู้ปกครอง ชุมชน)
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการเรียนรู และการท้างานโดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
วิชาการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน สามารถเรียกใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นการลด
ภาระครูและลดปริมาณกระดาษส้าหรับงานที่เป็นเอกสาร
3. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผลการปฏิ บั ติ ง านของสถานศึ ก ษาต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชน ทุกคนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศได้ อย่างทั่วถึง
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประสานความร่วมมือ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน และน้าข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อการวางแผนและ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผสู้ อน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการ
บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง หรือความ
สอดคล้องกันในระดับของการบริหาร
3. ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลังจากมีการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ของสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ส้าเร็จลุล่วง
ด้วยดี ด้วยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.น้าฝน กันมา ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาที่ได้ให้
ค้าปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ท่ี เกี่ยวข้องทุกท่าน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ้านวยความสะดวกและให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวมรวมข้อมูล จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับ นี
ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา
Administrator’s Change Management in STEM Education School, Phayao
Province
ภัทรจิต ดิลกเดชาพล1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Pattharajit Dilokdechapol1* and Nanthima Nakaphong2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ใน
โรงเรี ย นขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรีย นการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษา จั งหวั ด พะเยา จ้ า แนกตามอายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณ์การท้างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา จังหวัด พะเยา ปี การศึ กษา 2559 จ้านวน 210 คน เครื่อ งมื อที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ตามความคิดเห็นของครู ผู้บริหารมีการปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มรี ะดับการปฏิบัติค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเตรียมการ
ผลการเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา พบว่า ครูท่ีมีอายุและวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ บ ริห าร ไม่ แ ตกต่ างกั น แต่ ค รูท่ี มี ป ระสบการณ์ ก ารท้ างานต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริห ารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การบริหารการเปลี่ยนแปลง สะเต็มศึกษา

Abstract
The purpose of this study was to educate and compare the Administrator’s change management in
STEM education school, Phayao Province. The samples were 210 teachers who teaching by STEM in academic
2016 The research instruments were questionnaires. The data were analyzed by using descriptive statistics
were percentage, mean, standard deviation, One way ANOVA and Scheffe’ matched pair comparison.
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The results showed that: Administrator allow to Administrator’s change management was rated the
average scores at high level. The highest average was preparing.
The comparison of Administrator’s change management in STEM education school, Phayao Province
showed that the teachers were not difference in level of age and education but the teachers were significant
difference at the 0.05 level of working experience.
Keywords: Change management, STEM education

บทนา
กระแสการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของโลกในศตวรรษที่ 21 ส่ ง ผลกระทบทั งทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้ อ ม วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมื อ ง ท้ าให้ ห ลายประเทศต้ อ งมี ก ารทบทวนวาระของการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ ทรัพยากรมนุษย์ถือ
เป็นหัวใจส้าคัญของการพัฒนาฯ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ท้าให้รัฐบาลหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษย์อย่างจริงจัง เพื่ อเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒ นาประเทศในอนาคต การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส้าคัญ ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างความเจริญ ก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การเมื อง
สังคม และการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ดังนัน การจัดการศึกษา
จึ ง เป็ น กระบวนการส้ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ มี คุ ณ ภาพ น้ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นสังคมย่อยสังคม
หนึ่ งของโลกยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ ประชากรในประเทศต้ อ งเรีย นรู้ท่ี จ ะอยู่ ในโลกใบนี อย่ างชาญฉลาดด้ ว ยกลไกของ
การศึกษา ซึ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นหนึ่งกลไกการขับเคลื่อนความเป็นไปของโลก และเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับภาคส่วนต่าง ๆ สามารถน้าไปใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ประกอบอาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตและ
สร้างวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ครูผู้สอนต้องน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
การศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) นโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน ให้ความส้าคัญ
กับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒ นาประเทศ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรียกโดยย่อว่า
STEM เพื่อน้าไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทังมุ่งผลิตก้าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ ส ามารถแข่งขั น ได้ ในระดั บ นานาชาติ สร้างผู้ ป ระกอบการเทคโนโลยี ใหม่ (Tech
startup) เน้ น ให้ เด็ ก และเยาวชนกล้ า คิ ด กล้ า แสดงออกในทางที่ ส ร้างสรรค์ ปลู ก ฝั งให้ เยาวชนรู้สึ ก รัก การเรีย น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตังแต่วัยเด็ก โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกันในการพัฒนาและ
ส่งเสริมสะเต็มศึกษา เพื่อน้าไปต่อยอดสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าและบริการต่อไป กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส้าคัญของสะเต็มศึกษา (STEM Education) จึงได้พัฒนา
และสนับสนุนสะเต็มศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก้าหนดให้สะเต็มศึกษาเป็น
โครงการส้าคัญในด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้อง
กับนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลในการพัฒนาก้าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(STEM Education) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ระบบสะเต็มศึกษาเป็นระบบที่รวมเอา 4 วิชาที่
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ส้าคัญ มาบูรณาการร่วมกันเพื่ อเชื่อมโยงและน้ามาแก้ปัญ หาในชีวิตจริงได้ อยากขับเคลื่อนระบบนีให้เกิดขึนจริง
กระทรวงศึกษาธิการจึงเป็นตัวหลักในการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนระบบสะเต็มศึกษานีไปพร้อม ๆ กัน
จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เกิดการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการกระจายอ้านาจและให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) ฉะนันงานด้านการศึกษาจึงเป็นภารกิจหลักและส้าคัญ ของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องบริหาร
และจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ
และเมื่อองค์การมีความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง องค์การมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี ด้านที่หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structure and System Changes) เป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของแนวทางการปฏิบัติงาน ความเป็นทางการ กระบวนการในการปฏิบัติงาน แผนภูมิองค์การ วิธีการงบประมาณของ
องค์การและกฎระเบียบต่าง ๆ ในองค์การ เป้าหมาย ลักษณะโครงสร้าง กระบวนการบริหารและระบบการจัดการ
ด้านที่สอง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology Changes) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในองค์การจะสัมพันธ์กับ
กระบวนการในการผลิตและวิธีการท้างานขององค์การ ซึ่งจะรวมถึงความรู้และทักษะที่ใช้ในการท้างานองค์การด้วย
ด้านที่สาม การเปลี่ยนแปลงผลผลิต (Product and Service Changes) เป็นการเปลี่ยนแปลงสินค้าผลผลิตหรือการ
บริการขององค์การซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์การ โดยเป็นการสร้างหรือเสนอสินค้า บริการใหม่แก่สังคมและ
สภาพแวดล้อม ด้านที่สี่ เป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (Culture/People Changes)
ในส่วนนีจะเปลี่ยนแปลงค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเปลี่ยนแปลง
องค์การที่พิ จารณาองค์การในภาพรวมหรือมององค์การทังระบบ และเมื่อกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนใน
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านใดก็ตามจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ขององค์การด้วย
เสมอ ดั ง นั นในการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ารไม่ ว่ า จะเป็ น จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง ก็ ต าม จะต้ อ งค้ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน ซึ่งส่งผลกระทบถึงส่วนอื่น ๆ ด้วย (วันชัย มีชาติ, 2548, หน้า 307-312) อ้างอิงใน (วิลาวัลย์
อันมาก, 2556, หน้า 2-3) ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องตระหนักถึงแนวโน้มพฤติกรรมการต่อต้านของครูท่ีจะต้องถูก
เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้การด้าเนินงานไม่ประสบความส้าเร็จตามเป้าหมาย
จากเนื อความดั งกล่ า วข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย ตระหนั ก ถึ งความส้ าคั ญ ของสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) และ
ความส้าคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนองค์การให้มีประสิทธิภาพ ดังนัน ผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัด
พะเยา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม น้าไปสู่ความ
ร่วมมือในการพัฒนาองค์การต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา (2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ใน
โรงเรีย นขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรีย นการสอน สะเต็ ม ศึ ก ษา จั ง หวั ด พะเยา จ้ า แนกตามอายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณ์การท้างาน
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
สถานภาพส่วนบุคคล
อายุ
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การท้างาน

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐาน
1. ครูท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ต่างกัน
2. ครูท่ีมี วุฒิ การศึก ษาต่างกัน มีค วามคิดเห็ นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหาร ในโรงเรียน
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ต่างกัน
3. ครูท่ีมีประสบการณ์การท้างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ใน
โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
วิธกี ารศึกษา
การวิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการส้ารวจกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ครู ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 210 คน ซึ่ง
ได้มาโดยวิธีการก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางส้าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,
1970, p. 608-610) จากนันใช้วิธีการเทียบสัดส่วน แล้วจึงท้าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครังนี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมู ลสถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม มี ลั กษณะเป็ นค้ าถามแบบเลื อกตอบ
(Check list) เป็นค้าถามชนิดปลายปิด
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ลักษณะแบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ได้แก่
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต้ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ร่างค้าถามของแบบสอบถาม แล้วน้าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถาม
4. น้าแบบสอบถามไปให้ ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน ท้าการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content validity)
ความสอดคล้องของเนือหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Congruence: IOC)
ได้คา่ ระหว่าง 0.67-1.00 แสดงว่าแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ
5. น้าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 30 คน
แล้ ว น้ า แบบสอบถามที่ ได้ รั บ คื น มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบั ค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .990
6. จัดท้าแบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์และน้าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน้ามาวิเคราะห์นัน ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอนดังต่อไปนี
1. ผู้ วิจัย ท้ าหนั งสื อ ขอความอนุ เคราะห์ ไปยังโรงเรีย นขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรียนการสอนสะเต็ ม ศึ กษา
จังหวัดพะเยา เพื่อขอเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามไปฝากไว้ยังโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัด
พะเยา พร้อมนัดหมายวันที่จะเข้าไปเก็บคืนแบบสอบถาม ณ โรงเรียนนัน ๆ ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ลงรหัส (coding) ในแบบสอบถามเพื่อให้อยู่ในรูปแบบสัญ ลักษณ์ ท่ีใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อน้าไป
ประมวลผลได้
3. น้าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว ไปบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อให้ได้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถามโดยใช้ ส ถิ ติ ค วามถี่ (Frequency) และค่ า ร้อ ยละ
(Percentage)
6. วิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา จังหวัดพะเยา โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วแปล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูล
7. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา จ้าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท้างาน โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
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ผลการศึกษา
ผู้วิจัยน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติและน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล้าดับ โดยแบ่งเป็น 3
ตอน ดังนี
1. ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ครูในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 35-45 ปี มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การท้างาน 10 ปีขนไป
ึ
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา จังหวัดพะเยา
พบว่า ครู ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
จั งหวัด พะเยา โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ านพบว่า มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริห ารการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการเตรียมการและด้านการด้าเนิน งานบริหารการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการ
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับปานกลาง
3. เปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ
สอน สะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา จาแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
จากการวิเคราะห์พบว่า อายุและวุฒิการศึกษาของครูในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา จังหวัดพะเยา มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ไม่แตกต่างกั น แต่ประสบการณ์การท้างานของครูในโรงเรียนขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .05
ตาราง 1 การเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์การทางาน

จานวนตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ย

1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
10 ปีขนไป
ึ
รวม
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

32
61
117
210

3.95
3.77
3.40
3.59
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ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.565
.780
.907
.854

สถิตทิ ดสอบ
F = 7.698*
Sig = 0.001
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เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จึงท้าการทดสอบรายคูโ่ ดยใช้วิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) ดังตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
ประสบการณ์การทางาน
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
10 ปีขนไป
ึ
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X

3.95
3.77
3.40

1-5 ปี

6-10 ปี

10 ปีขนไป
ึ

3.95

3.77

3.40

.18
.55*

.37*

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ครูท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียน
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ต่างกัน พบว่า ครูท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรี ยนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา
ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้
สมมติฐานที่ 2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ใน
โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ต่างกัน พบว่า ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
จังหวัดพะเยา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้
สมมติฐานที่ 3 ครูท่ีมีประสบการณ์การท้างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ บ ริ ห าร ในโรงเรี ย นขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษา จั ง หวั ด พะเยา ต่ า งกั น พบว่ า ครู ท่ี มี
ประสบการณ์การท้างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตังไว้

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี
1. ผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา จังหวัดพะเยา
พบว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา จังหวัดพะเยา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติการ
บริห ารการเปลี่ ย นแปลงด้ า นการเตรีย มการ อยู่ ในระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า การแต่ ง ตั ง
คณะท้างานโครงการสะเต็มศึกษา มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด เห็นได้ว่า การเตรียมการขององค์กรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
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ที่ จ ะเกิ ด ขึ น เป็ น เรื่ อ งส้ าคั ญ ที่ ผู้ บ ริห ารต้ อ งให้ ค วามตระหนั ก เพราะการเตรีย มการเป็ น ขั นตอนเริ่ม ต้ น ของการ
เปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนันด้าเนินไปในทิศทางเดียวกัน และหากองค์กรมีการเตรียมการ
ที่ดี ก็สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ สอดคล้องกับ (ส้านักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550, หน้า 825) ที่ ก ล่ า วถึ ง ขั นตอนการเตรีย มการในการบริห ารการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก รว่ า เป็ น การเตรี ย มก่ อ นน้ า การ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่องค์กร เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนันด้าเนินไปในทิศทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเดียวกัน เพื่อมุ่ง
สร้างเอกภาพ ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลสู งสุ ด ต่ อ องค์ ก ร ขั นตอนประกอบด้ วยกิจ กรรม ดั งนี 1) การจั ด ตั ง
คณะท้างานบริหารการเปลี่ยนแปลงควรเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากบุคลากรส่วน
ใหญ่ ภายในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนันอย่างดี 2) ก้าหนดบทบาทหน้าที่ ตลอดจน
ขันตอนและวิธีการท้างานร่วมกัน เพื่อให้คณะท้างานมีแนวทางมาตรฐาน ในการประสานงานและบรรลุผลร่วมกัน ลด
การสูญเสียประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากข้อขัดแย้ง ความเข้าใจผิด การท้างานซ้าซ้อนหรือสวนทางกัน 3) ก้าหนด
แผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงพร้อมระยะเวลาด้าเนินการรายกิจกรรมตามความคืบหน้าของกิจกรรมการ
ปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก ร 4) ส้ า รวจความพร้ อ มของคนในองค์ ก รต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก รในเรื่ อ งนั น 5) ก้ า หนด
กลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึนในองค์กร และกลุ่มบุคคลที่ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลง
จ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 6) ประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเป็นรายกลุ่ม 7) ก้าหนดแผนการสร้างความเข้าใจที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุม่
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา จาแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
2.1 ครูในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ที่มีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ไม่แตกต่างกัน ทังนีเนื่องจาก ผู้บริหารมีการปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษา ได้อย่างชัดเจน ทังด้านการเตรียมการ การด้าเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง และการสนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ท้าให้ครูท่ีแม้จะมีอายุต่างกันก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ พร
ฤดี ไพช้านาญ (2557) ได้ศึกษาภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่าง
กัน
2.2 ครูในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ที่มีวุฒิ การศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษาไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนีเนื่องจาก โอกาสทางการศึกษาในปัจจุบันเปิดกว้างขึน การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สามารถท้ าได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ท้ าให้ ค รูได้ รับ การพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ งตามความสนใจ อี ก ทั งผู้ บ ริห ารมี ก ารปฏิ บั ติ
บริหารงานอย่างชัดเจนจนเป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้ครูส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ (วิลา
วัลย์ อันมาก, 2556) ที่ได้ท้าการศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างแตกต่างกัน
ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน
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2.3 ครูในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ที่มีประสบการณ์การ
ท้างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา แตกต่างกัน โดยครูท่ีมีประสบการณ์การท้างาน 10 ปีขึนไป มีความคิดเห็นแตกต่างกับ ครูท่ีมี
ประสบการณ์การท้างาน 1-5 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์การท้างาน 6-10 ปี ทังนีเนื่องจาก ครูท่ีมีประสบการณ์การ
ท้างานมานานกว่า ได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ มีความเข้าใจในกระบวนการด้าเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
มากกว่า ส่งผลให้ครูท่ีมีประสบการณ์การท้างานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับ (วิลาวัลย์ อันมาก,
2556) ได้ท้าการศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ท้างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน เช่นเดียวกับ (พรฤดี ไพ
ช้า นาญ, 2557) ได้ ศึ ก ษาภาวะผู้ น้ าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด อาชีว ศึ ก ษา จั งหวั ด สงขลา
ผลการวิจัยพบว่า ครูท่ีมีป ระสบการณ์ ท้างานต่ างกัน มีค วามคิดเห็น ต่อภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริห าร
สถานศึกษาต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาครังนี สามารถน้าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารน้าไปพัฒ นาและ
ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่มีการบริหารด้านการเตรียมการและด้านการด้าเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับ
มาก แต่ด้านการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ยังมีการปฏิบตั ิอยู่น้อย ผู้บริหารจึงควรให้ความส้าคัญใน
การสร้างขวัญและก้าลังใจแก่ครู หรือเชื่อมโยงภาระงานของครูให้เป็นส่วนหนึ่งกับการด้าเนินโครงการการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา เพื่อรักษาให้เป็นพฤติกรรมที่คงทน
2. เนื่องจากประสบการณ์การท้างานเป็นสิ่งที่ท้าให้เกิดความคิดเห็นที่ แตกต่างในมุมมองการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร จึงควรส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จ้าเป็นต่อการจัดเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษาให้แก่ครูทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึ ก ษาวิ จั ย ครังนี มี ข อบเขตในการศึ ก ษาที่ จ้ ากั ด ในหลาย ๆ ด้ าน ดั งนั น หากมี ผู้ ส นใจศึ ก ษาวิจั ย ใน
ลักษณะเดียวกัน ผู้วิจัยมีข้อแนะน้าเพิ่มเติมดังนี
1. ควรศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยจ้าแนกตามขนาดของโรงเรียน
2. ควรศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา จ้าแนกความคิดเห็นของครูตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
3. ควรศึกษาผลของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน ทังด้านของโรงเรียน ครู นักเรียน และชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ได้รับความกรุณาจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ที่ ป รึก ษางานวิจั ย ดร.นั น ทิ ม า นาคาพงศ์ และคณะกรรมการทุ ก ท่ านที่ ให้ ค้ าปรึก ษาและข้ อ เสนอแนะ จนท้ าให้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครังนีส้าเร็จสมบูรณ์ ผู้ศกึ ษาค้นคว้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี
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ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า และขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู
โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จังหวัดพะเยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้า
ขอขอบพระคุณ ต่อบุพการี ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เป็นก้าลังใจส้าคัญ ในการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าครังนี ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
Administration of students' development activities under secondary
educational service area office 36 Sud Thin Thai Consortium Chiang Rai
มรกต ใจดี1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Morakot Jaidee1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครังนีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ของโรงเรียนในสั งกั ด ส้ านั ก งานเขตพื นที่ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 36 สหวิท ยาเขตสุ ด ถิ่น ไทย ยึ ด ตาม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั นพื นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมแนะแนว กิ จ กรรมนั ก เรีย น
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารงานของ เฮนรี่ ฟาโยล มีองค์ประกอบ ดังนี
1) การวางแผนด้าเนินงาน 2) การจัดการบริหารงาน 3) การบังคับบั ญ ชา 4) การประสานงาน 5) การควบคุมการ
ปฏิบัติการ โดยใช้วิธีการสุ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ
คือ ผู้บริหาร หัวหน้างานและครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
สหวิท ยาเขตสุ ดถิ่นไทย ทังหมด 8 โรงเรียน จ้านวนทั งสิน 212 คน เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสอบถามปลายเปิด สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. สภาพการบริห ารกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น พบว่า สภาพการด้ าเนิ น การในแต่ ล ะด้ า นของ การบริห าร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยภาพรวมมีการด้าเนินการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดการ
บริหารงาน มีระดับการด้าเนินการสูงสุด รองลงมาคือการบังคับบัญชา การควบคุมการปฏิบัติงาน และการวางแผน
ด้าเนินงาน ตามล้าดับ ส่วนสภาพการด้าเนินการในแต่ละด้านของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อที่มีระดับการด้าเนินการ
ต่้าสุด คือ การประสานงาน ที่ยังมีโอกาสพัฒนาได้อกี
2. แนวทางการพั ฒ นาการบริห ารกิจกรรมพั ฒ นาผู้เรียน มี แนวทางแบ่งตามด้ านดั งต่อ ไปนี 1) ด้านการ
วางแผนด้าเนินงาน คือ การก้าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน จัดท้าแผนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและนโยบายของ
โรงเรียน 2) ด้านการจัดการบริหารงาน ควรแต่งตังคณะท้างานตามต้าแหน่งและโครงสร้างหน้าที่ให้ชัดเจน บริหาร
แบบมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ควรให้นักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมท้า 3) ด้านการบังคับบัญชา ผู้บริหารเป็นผู้รเิ ริ่ม
น้าปฏิบัติ และชีแจง โดยการมอบค้าสั่งเป็นลายลักษณ์ อักษร และควรมีจิตวิทยาในการบังคับบัญ ชา 4) ด้านการ
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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ประสานงาน ควรประสานงานอย่ า งเป็ น ทางการ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ยในการประสานงานเพื่ อ การ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วขึน อีกทังควรมีการประสานใจครู บุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียว มีอุดมการณ์ร่วมกัน และสร้าง
เครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน 5) ด้านการควบคุมการปฏิบัติการ ควรมีการประเมินในลักษณะเป็นกัลยาณมิตร
สรุปรายงานผลเพื่อเป็นแนวทางในการน้าผลการปฏิบัตินนั ๆ มาด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในปีถัดไป
คาสาคัญ: การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Abstract
The purposes of this research were to study the administration process status and the way to develop
Administration of students' development activities under secondary educational service area office 36 Sud Thin
Thai Consortium Chiang Rai based on the Basic Education Core Curriculum A.D. 2008; guidance activity, student
activities and community service activity under the conceptual framework of Henri Fayol’s Administration (Planning,
Organizing, Commanding, Coordinating, and Controlling). The sample size estimation using Krejcie and Morgan in
this research which are the administrators, the leaders, and the teachers of students’ development activities in
academic year 2016 there are 8 schools 212 peoples. The research methods were checklist, rating scales and
openended questionnaire. The statistics that were used to analyze the data were frequency, percentage, mean,
and standard deviation.
The results of the research are as follows:
1. The process status of Administration of students' development activities under secondary educational
service area office 36 Sud Thin Thai Consortium Chiang Rai shows that the overall performance is in the high
level. As considering into each performance, the organizing aspect is in the highest level following by the
commanding aspect, the controlling aspect and the operation planning aspect respectively. For the status of each
students' development activities performing aspect, the coordinating is acted in the lowest level which can be
improve.
2. To develop Administration of students' development activities under secondary educational service
area office 36 Sud Thin Thai Consortium Chiang Rai, it should act as follows: 1) planning aspect: it should assign
working role clearly and the plan should accord with the school curriculum and policy; 2) organizing aspect: it
should appoint working committee according to the role and structure clearly; 3) commanding aspect: the
administrator should be creative, lead, assign job by written notice and have a good communication and ability
on commanding; 4) coordinating aspect: it should coordinate in formal way, use technology in working connection
for faster communication, create team-working environment and the same ideology and make a connection
between school and community; 5) controlling aspect: it should assess in grateful way, sum up the performance
report for better adjustment in the future.
Keywords: ADMINISTRATION OF STUDENTS’ DEVELOPMENT ACTIVITIES
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บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช2551 ที่ได้จัดท้าขึน
เพื่อให้เขตพืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้น้าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษา และ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขันพืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และ
ทักษะที่ จ้าเป็นส้าหรับการด้ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8–10 โดย
ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ใน
ทุกมิติ มียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส้าคัญประการหนึ่ง คือ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น ” (ส้ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2554, หน้ า 3) อี ก ทั ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ก้ า หนดแนวการจั ด
การศึกษา โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัดเนือหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหาและเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง กอปรกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่
21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณ ธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถท้างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1-2)
อีกทังหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก้าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ท่มี ีความสมดุลทังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส้านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึด
มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพืนฐาน รวมทัง
เจตคติ ที่จ้าเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญบนพืนฐาน
ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ การพัฒนาที่ส้าคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่าง
เป็นองค์รวมทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มีพืนฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดีทังทางร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขันพืนฐานต้องสร้างองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงจ้าเป็นต้องเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทัง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะส้าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 (คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, 2553,
หน้า 2)
นอกจากนีในทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจ้าปี
งบประมาณ 2559 ด้านจุดเน้นการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ส่วนที่ 1 จุดเน้น
ด้านผู้เรียน นักเรียนมีสมรรถนะส้าคัญสู่มาตรฐานสากล ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวทัง
โดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และได้รับการพัฒ นาความรู้ ทักษะที่
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เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย อีกทัง นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะทาง
สังคมที่เหมาะสม (ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2559, หน้า 21-22)
รวมถึ ง สภาพในการบริห ารกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นของโรงเรี ย นในสั งกั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 สหวิ ท ยาเขตสุ ด ถิ่ น ไทยในจุ ด เน้ น ด้ า นผู้ เรี ย นนั น มี ปั ญ หาคื อ การมี บ ริ บ ทสภาพชุ ม ชนที่
หลากหลาย รูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน จึงมีหลายโรงเรียนมีปัญหาไม่ว่ าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณ
ในการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการไม่เพียงพอในการด้าเนินกิจกรรมที่ครบถ้วน ทั่วถึง การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ มี ความยุ่งยากซับซ้อน กิจกรรมบางอย่างไม่ เหมาะสมกั บช่วงเวลาการจัด กิจกรรมเช่น การจัด
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในช่วงฤดูฝนบุคลากรในโรงเรียนมีจ้านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อขับเคลื่อนกิจกรรมหลาย ๆ เรื่อง
ในเวลาเดียวกัน และการติดตามการด้าเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ บ่อยเกินไป ท้าให้หลายโรงเรียนมีรูปแบบการ
บริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่แตกต่างกันไป (ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, 2559, หน้า
284)
จากความส้ า คั ญ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ในฐานะครู ป ฏิ บั ติ ก ารสอน จึ ง เกิ ด ค้ า ถามการวิ จั ย ว่ า จะมี
กระบวนการบริห ารกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นได้ อ ย่ า งไร เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ งแก้ ไข วางแผน ส่ ง เสริม
สนับสนุน หรือพัฒนาการด้าเนินงานในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒ นาการบริหารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการศึกษาเอกสาร หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยยึดแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งก้าหนดโดยส้านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน, 2553, หน้า 3-4) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. การวางแผนด้าเนินงาน (Planning)
2. การจัดการบริหารงาน (Organizing)
3. การบังคับบัญชา (Commanding)
4. การประสานงาน (Coordinating)
5. การควบคุมการปฏิบัติการ (Controlling)

สภาพทั่วไป
1. เพศ
2. การศึกษา
3. ประสบการณ์

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน ประชากร คือ ผู้บริหาร
ครูผู้ รับ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นและครูผู้ ส อนกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น สั งกั ด ส้ านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย จ้านวน 399 คน ใช้วิธีการสุ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970, p 30) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร หัวหน้างานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขต
สุดถิ่นไทย จ้านวนทังสิน 212 คน โดยแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี ผู้อ้านวยการโรงเรียน จ้านวน 8 คน หัวหน้างาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้านวน 8 คน ครูผจู้ ัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้านวน 196 คน
เครื่องมือที่ใช้วิจัยในครังนีแบ่งออกเป็ น 2 ชุด คื อ ชุดที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพกระบวนการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุด
ถิ่นไทย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด , น้อย, ปานกลาง, มาก,
และมากที่สุด โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารงานของ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ดังนี 1) การ
วางแผนด้าเนินงาน 2) การจัดการบริหารงาน 3) การบังคับบัญชา 4) การประสานงาน 5) การควบคุมการปฏิบัติการ
ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒ นาและข้อเสนอแนะในการบริหารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน ของ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 สหวิ ท ยาเขตสุ ด ถิ่ น ไทย มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended) จ้านวน 5 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี ดังนี 1) การวางแผนด้าเนินงาน 2)
การจัดการบริหารงาน 3) การบังคับบัญชา 4) การประสานงาน 5) การควบคุมการปฏิบัติการ
ขันตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี 1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย เอกสาร
ต้าราต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยลักษณะการสร้างเครื่องมือ ออกแบบและสร้างแบบสอบถาม โดยมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับตามวิธีของลิคเอิร์ต (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 :
121) และการสร้างแบบสอบถามปลายเปิด ใช้สอบถามความคิดเห็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2) น้า
โครงร่างเครื่องมือทัง 2 ชุดเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อท้าการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพความถูกต้อง และความ
สมบูรณ์ของเครื่องมือ 3) น้าเครื่องมือกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วน้าไปเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญท้าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือหา เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (Content validity) ของข้อ
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ค้าถามแต่ละข้อแล้วน้ามาหาค่าความสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) ของแต่ละข้อค้าถามโดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญ ลงความเห็นว่า ข้อค้าถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
ของ พิสณุ ฟองศรี (2549, 139) 4) น้าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความตรงเชิงเนือหา โดยวิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค้าถามแต่ละข้อ ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จากนันน้าเครื่องมือไปปรับแก้ให้เป็น
เครื่องมือที่สมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ 5) น้าแบบสอบถามที่ผ่านการแนะน้าจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน้าไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและครูผู้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
สหวิทยาเขตภูลังกา จ้านวน 30 คน และน้าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทังฉบับโดย
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝- Coefficient) ของครอนบาร์ค (Cronbach) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทังฉบับ เท่ากับ 0.92 6) น้าเครื่องมือที่น้าไปทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข และจัดท้าเป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์พร้อมที่
จะน้าไปเก็บข้อมูล
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ ส ถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง ซึ่ งจบ
การศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 1 - 5 ปี
2. การวิเคราะห์สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ภายใต้กรอบแนวคิด การบริหาร POCCC การบริหารกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียน ทัง 5 ด้าน ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
พบว่า สภาพการด้าเนินการในแต่ของละด้านของ การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยภาพรวมมีการด้าเนินการอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดการบริหารงานมีระดับการด้าเนินการสูงสุด รองลงมาคือการ
บังคับบัญชา การควบคุมการปฏิบัติงาน และการวางแผนด้าเนินงาน ตามล้าดับ ส่วนสภาพการด้าเนินการในแต่ละ
ด้านของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อที่มีระดับการด้าเนินการต่้าสุด คือ การประสานงาน ที่ยังมีโอกาสพัฒนาได้อกี
ด้านการวางแผนด้าเนินงาน พบว่า การวิเคราะห์การวางแผนด้าเนินงานการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยโดยรวม และรายข้อทุก
ข้อมีการด้าเนินการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีระดับการด้าเนินการสูงสุด คือ มีการ
จัดเตรียมข้อมูลและสารสนเทศเหมาะสม รองลงมา คือ มีการประชุมเพื่อวางแผนการเตรียมพร้อม และมีส่วนร่วมใน
การจัดท้าแผนปฏิบัติงาน/ด้าเนินงาน ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีระดับการด้าเนินการต่้าสุด คือ การวางแผนงานร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและครูท่รี ับผิดชอบ
ด้านการจัดการบริหารงาน พบว่า การจัดการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยโดยรวม และรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับการด้าเนินการ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีความพึงพอใจและปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย รองลงมา คือ การก้าหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติง านและการสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ความรับ ผิดชอบของครูท่ีปรึก ษา มีค วามชัดเจน และมี การแต่ งตังครูท่ีป รึกษา เพื่ อท้าหน้าที่ดูแลและรับผิ ดชอบ
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รวมทังให้ค้าปรึกษาในการด้าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีระดับการด้าเนินการต่้าที่สุด คือ
การเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรทังภาครัฐและเอกชนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
ด้ านการบั งคั บ บั ญ ชา พบว่า การบั งคั บ บั ญ ชาการบริห ารกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น ของโรงเรียนในสั งกั ด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยโดยรวม และรายข้อทุก ข้ออยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการด้าเนินการสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชามีการให้ความช่วยเหลือ แนะน้า และ
ช่วยแก้ปัญหารองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชามีวิธีสร้างแรงจูงใจให้ท้างาน และมีหลักการบังคับบัญชาโดยยึดกฎระเบียบ
ของโรงเรียนเป็นส้าคัญ ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีการด้าเนินการต่้าที่สุด คือ ในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาโดยออก
ค้าสั่งเป็นหนังสือแต่งตังมีความเหมาะสม
ด้านการประสานงาน พบว่า การประสานงานการบริห ารกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น ของโรงเรียนในสั งกั ด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยโดยรวม และรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการด้าเนินการสูงที่สุด คือ มีการส่งเสริม สนับสนุนและอ้านวยความสะดวก ใน
การปฏิบัติงาน รองลงมา คือ วิธีการประสานงานที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ และมีการแจ้งปฏิทินการด้าเนินการให้ครูและ
นักเรียนได้ทราบ ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีการด้าเนินการต่้าที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้กับบุคคลอื่น ๆ ให้ทราบ
ด้านการควบคุมการปฏิบัติการ พบว่า การควบคุมการปฏิบัติงานบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน
ในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยโดยรวม และรายข้อทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการด้าเนินการสูงที่สุด คือ ได้ใช้ผลจากการประเมินผลงานมา
พิจารณาปรับปรุง วางแผนและพัฒนาในการด้าเนินการครังต่อไป รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชามีส่วนช่วยเหลือให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา และมีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ตามล้าดับ ส่วน
ข้อที่มีการด้าเนินการต่้าที่สุด คือ การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นการกระตุน้ ให้บุคลากรท้างาน
3. การวิเคราะห์ความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยอาจสรุปได้ดังต่อไปนี
ด้านการวางแผนด้าเนินงาน พบว่า ควรมีการก้าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่งตัง
คณะกรรมการด้าเนินการ น้าข้อมูลสารสนเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน นโยบายส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษาความต้องการ สภาพ
ของชุม ชน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่ อจัด ท้าแผนวิเคราะห์ เขียนโครงการ ควรเป็ นโครงการที่ต อบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนทุกกระบวนการ วางปฏิทินการปฏิบัติงาน
ด้าเนินการตามแผนที่วางไว้ในปฏิทิน และควรมีการวางแผนล่วงหน้าระยะยาว 3 ปี มีความสอดคล้องกับหลักสูตรและ
นโยบายของโรงเรียน รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
ด้านการจัดการบริหารงาน พบว่า ควรแต่งตังคณะท้างานตามต้าแหน่งและโครงสร้างหน้าที่ให้ชัดเจน และ
แจ้งให้บุคคลรับทราบเสมอ มีการแบ่งหน้าที่ครูให้ชัดเจน จัดท้ากรอบการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร บริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้ครูมีความถนัดในกิจกรรมนัน ๆ ด้าเนินการจัดกิจกรรม
ติดตามงานทุกขันตอน โดยใช้ระบบ PDCA มีการส่งครูเข้ารับการอบรมโดยการจัดกิจกรรมอบรมของกลุ่มส่งเสริม
กิจกรรมต่าง ๆ ในบางกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเป็นคนด้าเนินการจัดการ ควรให้นักเรียนได้รว่ มคิด ร่วมท้า ร่วมน้าเสนอ ครู
เป็น Coaching หรือ Advisor ที่ดีและมีกัลยาณมิตร
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ด้านการบังคับบัญชา พบว่า ผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่ม น้าปฏิบัติ สนับสนุน ให้บริการ ค้าแนะน้า ก้าหนดเป้าหมาย
วางแผน และชีแจง เพื่อผู้ท่ีด้าเนินงานได้ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา อ้านวยความสะดวกการจัดกิจกรรมแนะแนวของ
สถานศึกษา มีการออกหนังสือแต่งตังผู้ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานและชีแนะแนวทางในการท้างาน โดยการมอบ
ค้าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้บังคับบัญชาควรมีจิตวิทยาในการบังคับบัญชา ใช้หลักพรหมวิหาร 4 เพื่อ
การด้าเนินงานท้างานเต็มศักยภาพ อีกทังควรสร้างแนวคิดและแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีการกระจายอ้านาจการ
บัญชาสู่นักเรียน ในการจัดกิจกรรมนักเรียนแต่ละครัง ก้าหนดบทบาทหน้าที่ในการท้างานของนักเรียน และมีการ
แต่ ง ตั งคณะท้ า งานด้ า นการจั ด กิ จ กรรมนั ก เรี ย น ด้ า นการประสานงาน พบว่ า การประสานงานทุ ก ครั ง ควร
ประสานงานอย่างเป็นทางการ มีการท้าบันทึกข้อความวางแผนในการประสานงานที่ชัดเจน ควรมีการส้ารวจข้อมูล
ประชุมและพัฒนา ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประสานงาน เพื่อการติดต่อสื่อสารที่เร็วขึน มีการประสานใจครู
บุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียว มีอุดมการณ์ร่วมกัน มีการระดมสมองทุกฝ่าย พิจารณากิจกรรมใดที่ต้องขอความร่วมมือ มี
การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานด้านต่าง ๆ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน
และชุมชน ให้ชุมชนเกิดความศรัทธา สร้างศรัทธาให้กับชุมชน มีการช่วยเหลือเกือกูลกัน ประสานงานกันให้เข้าใจ
ตรงกันและชัดเจน และประสานงานกับหัวหน้าชุมชนที่ออกไปจัดกิจกรรม
ด้านการควบคุมการปฏิบัติการ พบว่า ควรจัดแผนการด้าเนินการและปฏิบัติตามแผนที่เขียนไว้ มีแนวทาง
ร่วมกันทังองค์กร ควรมีการควบคุมให้บุคลากรมีการท้างานที่ชัดเจน เช่น มีการก้าหนดประสิทธิผล มีการประเมิน
สรุปงานหาข้อบกพร่อง ข้อดี-ข้อเสียของกิจกรรมเพื่อจัดกิจกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ต่อไป ด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรม
จะมีการสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการน้าผลการปฏิบัตินัน ๆ มาด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานในปีถัดไป มีการประเมินจากหัวหน้างานผู้บริหารต้องให้ความช่วยเหลือและร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกครัง
ที่การท้างานเกิดปัญ หา มีการติดตามรายงานการปฏิบัติงานและข้อมูลสารสนเทศ ติดตามผลการท้างานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ตรวจสอบในลักษณะเป็นกัลยาณมิตร ไม่รู้สึกว่าโดนจับผิด ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ร่วมกันสรุปและรายงานผล

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการวิจัยครังนี ท้าให้ทราบถึงสภาพการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ความคิดเห็นของผู้อ้านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น และครู ผู้ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น ของโรงเรีย นในสั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ควรแก่
การน้ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี
1. จากผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารกิจกรรมพัฒ นาผู้เรี ยน ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย มีประเด็นที่นา่ สนใจน้ามาอภิปรายผล ได้ดังนี
สภาพการด้าเนินการในแต่ ของละด้านของ การบริห ารกิจกรรมพั ฒ นาผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกั ด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย โดยภาพรวมมีการด้าเนินการอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาการด้าเนินการทุกด้านทัง 5 ด้าน 1) การวางแผนด้าเนินงาน 2) การจัดการบริหารงาน 3) การ
บังคับบัญชา 4) การประสานงาน 5) การควบคุมการปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากนัก ที่เป็นเช่นนี อาจเป็น
เพราะว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยทัง 8 โรงเรียน มีนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนา
เรีย นที่ ชัด เจน โดยผู้ บ ริห ารให้ ค วามส้ าคั ญ ให้ เป็ น ไปตามสภาพและบริบ ทของแต่ ล ะสถานศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ
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ผลการวิจัย ของ (คติ ปรีชา, 2550, หน้ า 96) ที่ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การบริห ารกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรียนของสถาบั นการ
อาชีวศึกษาจังหวัดล้าปาง พบว่า การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดล้าปาง โดยรวมทัง
4 ด้าน และในแต่ล ะด้านมี ก ารปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จารณากิจกรรมการปฏิ บั ติ ทุ ก ด้านมี ค่าเฉลี่ย ไม่
แตกต่างกันมากนัก ที่เป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาทัง 5 แห่งของสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดล้าปาง มี
นโยบายและแนวปฏิบัตวิ ่าด้วยการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน
สภาพการด้าเนินการในแต่ของละด้านของ การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การจัดการบริหารงานมีระดับการด้าเนินการสูงสุด รองลงมาคือการบังคับบัญชา การควบคุมการปฏิบัติงาน
และการวางแผนด้าเนินงาน ตามล้าดับ ส่วนสภาพการด้าเนินการในแต่ละด้านของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อที่มีระดับ
การด้าเนินการต่้าสุด คือ การประสานงาน สามารถอธิบายได้ดังนี
1. การจัดการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่เป็นเช่นนีอาจเนื่องมาจาก การก้าหนดบทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานและการสร้างความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบมีความชัดเจน อีกทังการให้ความส้าคัญ กับกิจกรรม
นักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส้าคัญ ในการที่จะส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ซึ่งผู้บริห ารต้องมีความเข้าใจหลักการและ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ในการ
พั ฒ นาผู้เรียนให้มี ทัก ษะและคุณ ลักษณะพื นฐานของพลเมื องไทยและคุณ ลักษณะที่จ้าเป็ นในศตวรรษที่ 21 ให้ มี
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความมี วิ นั ย และมี จิ ต สาธารณ ะเพิ่ ม ขึ น (ส้ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2560, หน้ า 24) โดยผู้ บ ริห ารโรงเรีย นเป็ น ตั วบ่ งชีที่ ส้ าคั ญ ต่ อ ทิ ศ ทางการด้ าเนิ น นโยบาย
การศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน (รุ่งเรือง สุขาภิรมย์, 2549, หน้า 46)
2. การบังคับบัญชา อยู่ในอันดับที่ 2 เนื่องมาจากผู้บังคับบัญชามีการให้ความช่วยเหลือ แนะน้า และ
ช่วยแก้ ปั ญ หา อี ก ทั งผู้ บั งคั บ บั ญ ชามี วิธี ส ร้างแรงจู งใจให้ ท้ างาน โดยสรุป แล้ ว การบั งคั บ บั ญ ชา คื อ การท้ า ให้
ผู้ใต้ บังคั บบั ญ ชาตอบสนองความต้องการขององค์ก าร และองค์ก ารตอบสนองผู้ใต้บั งคั บ บัญ ชา สอดคล้อ งกั บ
ความหมายของการบังคับบัญชาโดย Daughttrey and Ricks (1989 อ้างถึงใน สิรินทรา, 2547) ให้ค้าจ้ากัดความของ
การบังคับบัญชาว่า หมายถึง กระบวนการที่ท้าให้คนท้างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขององค์การซึ่งลักษณะ
การบั ง คั บ บั ญ ชาสมั ย ใหม่ เน้ น ให้ ค นท้ า งาน พร้ อ มทั งตระหนั ก ว่ า คนสามารถท้ า งานได้ ดี ท่ี สุ ด เมื่ อ เขาได้ รั บ การ
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ จึงท้าให้บุคคลได้รับการจ้างงาน การฝึกอบรมและการเลื่อนต้าแหน่งอย่างยุติธรรม มีการ
สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างขวัญและก้าลังใจให้คนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้รางวัลบุคคลที่ผลงาน และให้ผลตอบแทนแก่ผู้สร้างผลก้า ไรให้แก่องค์การ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน อยู่ในอันดับที่ 3 ที่เป็นเช่นนีอาจเนื่องมาจาก บุคลากรอาจขาดความรู้
ความเข้าใจในการนิเทศติดตาม ประเมินผล ซึ่งการนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการส้าคัญในการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรนาฏ
สิทธ์ฤทธิ์, 2550, หน้า 108) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาล้าปาง เขต 1 พบว่า การขาดการนิเทศติดตาม ประเมินผล เนื่องมาจากการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จัดขึนตามความพร้อมของสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยเน้นความหลากหลายทัง
รูปแบบและวิธีการ การนิเทศติดตาม ประเมินผล ต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ การจัดกิจกรรมพั ฒนา
ผู้ เรีย นของแต่ ล ะโรงเรีย น ซึ่ งอาจท้ าให้ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา หัวหน้าหมวด หรือหัวหน้างาน ขาดความรู้ความเข้าใจในการนิเทศติดตาม ประเมินผล ท้าให้ไม่สามารถ
จัดท้าเครื่องมือในการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและขาดแคลนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการด้าเนินงาน
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4. การวางแผน อยู่ ในอั น ดั บ ที่ 4 เป็ น ปั จ จั ย ประการหนึ่ ง ที่ จ ะท้ าให้ ก ารก้ ากั บ ดู แ ลการบริห ารเกิ ด
ประสิทธิภาพ หน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่ต้องวางแผนเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางเพื่อ
มุ่งสู่ผลส้าเร็จ ที่คาดหวังในอนาคต ผู้บริหารสถานศึกษา จึงควรส่งเสริมให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระ
หนึกถึงความจ้าเป็นในการจัดท้านโยบาย อันจะน้าไปสู่ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน (นโยบายการก้ากับดูแลที่ดี.
2556: ออนไลน์) อีกทังการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีบทบาทในการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
วางแผน ก้าหนดแนวทางการส่งเสริม การจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผน และร่วมกิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน (ภารดี อนันต์นาวี,
2552, หน้า 315)
5. การประสานงาน เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด เนื่องมาจากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการ
ด้าเนินการสูงที่สุด คือ มีการส่งเสริม สนับสนุนและอ้านวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นเพียงแค่ภายใน
องค์กร ไม่รวมถึงภายนอกองค์กร คือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับบุคคลภายนอก
องค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ยุพิน พุ่มพิบูลย์, 2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนคลองตาจ่า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาสมุทรสงครามพบว่า โรงเรียนขาด
การประสานงานกับชุมชน มีการประชาสัมพันธ์น้อย
2. จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย นัน พบว่า
แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางแบ่งตามด้านดังต่อไปนี 1) ด้านการวางแผน
ด้าเนินงาน คือ การก้าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน จัดท้าแผนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและนโยบายของโรงเรียน
2) ด้านการจัดการบริหารงาน ควรแต่งตังคณะท้างานตามต้าแหน่งและโครงสร้างหน้าที่ให้ชัดเจน บริหารแบบมีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ควรให้นักเรียนได้ร่วมคิด ร่วมท้า 3) ด้านการบังคับบัญชา ผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่ม น้าปฏิบัติ
และชีแจง โดยการมอบค้าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และควรมีจิตวิทยาในการบังคับบัญชา 4) ด้านการประสานงาน
ควรประสานงานอย่างเป็นทางการ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประสานงานเพื่อการติดต่อสื่อสารที่ รวดเร็วขึน
อีกทังควรมีการประสานใจครู บุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียว มีอุดมการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 5) ด้านการควบคุมการปฏิบัติการ ควรมีการประเมินในลักษณะเป็นกัลยาณมิตร สรุปรายงานผลเพื่อเป็น
แนวทางในการน้าผลการปฏิบัตินนั ๆ มาด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในปีถัดไป
ข้อเสนอแนะ
1. การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ผลการวิจัยพบว่า ด้านการประสานงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด ดังนัน ผู้บริหารโรงเรียน
ควรร่วมกับคณะกรรมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาด้านการประสานเป็นล้าดับแรก
2. ควรจัดท้าเป็นการศึกษาเชิงพัฒนาเพื่อน้าเอาแนวปฏิบัติท่ีได้จากการศึกษาครังนีไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึนไป
3. ควรศึกษาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อื่น ๆ เพื่อให้ทราบกระบวนการที่หลากหลาย
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ฉบับนี ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้ค้าแนะน้า ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขันตอน จนการวิจัยส้าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุ ณ นายกฤศ วงศ์ เรือ ง รองผู้ อ้ านวยการ โรงเรีย นแม่ จั น วิท ยาคม นายจรัญ อิ น ต๊ ะเขี ย ว
หัวหน้างานลูกเสือ โรงเรียนแม่จั นวิทยาคม และนางสาวจันทร์เพ็ญ ไทยใหม่ หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนแม่จัน
วิทยาคม ที่ได้กรุณาให้ค้าแนะน้า ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนท้าให้การวิจัยในครังนี
สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ผู้อ้านวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยทุกโรงเรียน ที่
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ บิดา
มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความส้าเร็จในวันนี ตลอดจนทุกท่านที่
ได้มีส่วนสนับสนุนและให้ก้าลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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การบริหารความเสีย่ งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
Risk Management for Scripture School General Education of Phayao
พระครูสุทธิสนั ตยานุกจิ สันต์ ร้องเก็ด1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Phrakhrusutthisantayanukic Sunt Rongked1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครังนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่ อศึกษาการบริห ารความเสี่ยง ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ ศึกษา ในเขตจังหวัดพะเยา โดยจ้าแนกตามขนาดโรงเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยง ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดพะเยา โดยจ้าแนกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ้านวน 18 รูป/คน และครู จ้านวน 92 รูป/คน รวมทังสิน 110 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี
ผลการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมพบว่า
มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริหารงานทั่วไป มีการบริหารความ
เสี่ ย งอยู่ ในระดั บ มาก ความเสี่ ยงที่พ บมากที่สุ ด คื อ การด้ าเนิ น งานด้ านธุรการเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ด้ าน
งบประมาณ มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก ความเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ การบริหาร การเงิน การบัญชี ได้
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านวิชาการ มีการบริหารความเสี่ ยงอยู่ในระดับมาก ความเสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ
การจัดท้าแผนการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ด้านบุคคล มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก ความ
เสี่ยงที่พบมากที่สุด คือ มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู
คาสาคัญ: การบริหารความเสี่ยง

Abstract
This research has a purpose. 1) To study risk management Of the General Ecclesiastical Education
Department In the province of Phayao. By size of school 2) To compare risk management Of the General
Ecclesiastical Education Department In the province of Phayao. By size of school Research samples Include
Manager number 18 form/person And Teacher number 9 2 form/person Total 110 form/person. Tools used to
collect data. Is a questionnaire Estimation 5 degree. Data were analyzed by means of percentage, mean and
standard deviation. The results are as follows.
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The effects of risk management. Buddhist Scripture School Department of Education, Phayao Province.
Found Risk management is at a high level. When considering each aspect. Found General administration Risk
management is at a high level. The most common risks. Is Administrative work is effective. The budget is risk
management at a very high level. The most common risks. Is Financial Management, Accounting, Compliance,
Good Governance Academic Risk management is at a high level. The most common risks. Is The teaching plan is
focused on learners. Personal Risk management is at a high level. The most common risks. Is Strengthening the
performance of teachers.
Keywords: Risk Management

บทนา
การศึ ก ษาของคณะสงฆ์ ป ระกอบด้ ว ยการศึ ก ษาสามขั นตอน คื อ ขั นปริ ยั ติ ขั นปฏิ บั ติ และขั นปฏิ เวธ
การศึกษาขันปริยัติเป็นการศึกษาทางทฤษฎี เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยให้มีความรู้พืนฐาน เกี่ยวกับพระพุทธวจนะและ
พระธรรมค้าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ในอดีต การศึกษาพระปริยัติธรรมมิได้จัดเป็นรูปแบบของ
โรงเรียน แต่จัดการเรียนการสอนภายในวัด ดังนัน วัดจึงเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระปริยัติธรรม และถือเป็น
ศาสนกิจอย่างหนึ่งที่พระภิกษุสามเณร จะต้องศึกษา และน้าความรู้นันถ่ายทอดให้กับประชาชน (พระราชวชิรดิลก,
2543) จุดมุ่งหมายของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือ เพื่อปลูกฝังให้พระภิกษุสามเณร เป็น ศาสน
ทายาทที่มีความรอบรู้ในหลักธรรม ค้าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถนาความรู้นันไปอบรมสั่งสอน
ประชาชนให้ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักค้าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะยังผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในสังคม
เกิด ความมั่นคงแห่งพระศาสนาและประเทศชาติในส่วนรวมต่อไป ส้าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญ
ศึกษานัน ยังคงประสบปัญหาหลายประการกล่าวคือ โรงเรียนมีงบประมาณน้อย งบประมาณที่ ได้รับไม่เพียงพอต่อ
การด้าเนินงานตามหลักสูตร ผู้บริหารยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหาร การศึกษา ขาดการวางแผน ไม่มี
การวินิจฉัย สั่งการ และการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน ครูสอน พระปริยัติธรรมยังขาดทักษะในการสอน การ
ผลิตและการใช้สื่อ ไม่มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการเรียน การสอน ขาดขวัญและกาลังใจในการท้างาน ส่วนในด้านการ
บริหารงานธุรการ การจัดเก็บ ข้อมู ล และ การเงิน นัน ระบบการจัดการยังล่ าช้า ปั ญ หา ต่าง ๆ เหล่ านี ส่งผลต่ อ
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลอันสืบ
เนื่องมาจากการ ขาดแคลนบุคลากรเพื่อด้าเนินการจัดการศึกษาและการไม่เอาใจใส่อย่างจริงจัง จากภาครัฐและคณะ
สงฆ์นั่นเอง
การบริหารงานโรงเรียนนัน ประกอบด้วยงานบริหาร 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านวิชาการ,
ด้านงบประมาณ, ด้านบุคคล, ด้านบริหารงานทั่วไป (นพพงษ์ บุญจิตราดุล, 2548, หน้า 21) ซึ่งมีความส้าคัญทุกด้าน
จะขาด ด้านใดด้านหนึ่งเสียไม่ได้ แต่การบริหารงานโรงเรียนนันต้องยอมรับว่า การบริหารงานทัง 4 ด้านนันมีความ
เสี่ยงอยู่มากส้าหรับผู้บริหาร การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา เพราะการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการด้าเนินงานของบุคลากร
ภายในโรงเรียน การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนนัน เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหารและ
การปฏิบัติงานในโรงเรียน ทังเป็นแหล่งข้อมูลส้าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยง เป็นเครื่องมือที่ส้าคัญ ของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การ
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ก้าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงเรียนช่วยให้การพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท้าให้
รูปแบบการตัดสินใจปฏิบัติงานของโรงเรียนมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน รวมทังช่วยให้การพัฒนาการบริหารและ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต้องการศึกษา การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่สนใจบวชเป็นพระภิกษุสามเณร ให้
ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีคุณภาพ อีกทังเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานแก่ ผู้บริหารและ
บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดพะเยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึนและเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดพะเยา
โดยจ้าแนกตามขนาดโรงเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา ในเขตจังหวัด
พะเยา โดยจ้าแนกตามขนาดโรงเรียน

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ขนาดของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดพะเยา
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง

ตัวแปรตาม
การบริหารความเสี่ยงของ
โรงเรียน
1. การบริหารวิชาการ
2. การบริหารงบประมาณ
3. การบริหารบุคคล
4. การบริหารงานทั่วไป

วิธีวิทยาการวิจัย
เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ ของการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา
จังหวัดพะเยา 4 ด้าน ได้แก่
1. การบริหารความเสี่ยงด้านวิชาการ
2. การบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ
3. การบริหารความเสี่ยงด้านบุคคล
4. การบริหารความเสี่ยงด้านบริหารงานทั่วไป
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
ในปีการศึกษา 2559 จ้านวน 123 รูป/คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจั ยครังนี ได้มากจากวิธีการเปิดตารางแสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์
แกน (Krejcie and Mogan, 1970, pp. 607-610) ผู้บริหาร 18 รูป/คน ครู จ้านวน 92 รูป/คน รวมทังหมด 110 รูป/คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ขนาดของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึก ษา ในเขตจังหวัดพะเยา จ้าแนกได้ดังนี
คือ ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา ในเขตจังหวัด
พะเยาใน 4 ด้าน คือ
1. การบริหารความเสี่ยงด้านวิชาการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้มี
การพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม ครูด้าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการ
สอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง การส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อ นวั ตกรรมการเรียนการ
สอน การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษา และการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดท้าแผนการเรียนการ
สอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการเรียนการสอนสนับสนุนการสร้างศาสนทายาท
2. การบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องงบประมาณที่ได้รับสอดคล้อง กับ
ภาระงานแผนงานโครงการ ในการจัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณภาครัฐมีความสอดคล้องกับ บริบทการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียน การบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลงานตามยุทธศาสตร์ตัวชีวัด การขออนุมัติเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ การบริหาร การเงิน การบัญชี ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วน
ร่วมในการจัดหางบประมาณจากภายนอกมาพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. การบริหารความเสี่ยงด้านบุคคล หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่องการวางแผนอัตราก้าลังและก้าหนดต้าแหน่ง
มีการสรรหาครูตามต้าแหน่งสาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก้าลังคนกับภารกิจ
ของสถานศึ ก ษา การจั ด ท้ า ทะเบี ย นประวั ติ ข องครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา การเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู การก้าหนดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นในการ
พัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา การด้าเนินการพัฒนาบุคลากรตามที่ก้าหนดการ
เรียนการสอนไว้ การจัดสวัสดิการและเสริมสร้างขวัญ ก้าลังใจให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา การพิจารณาความดี
ความชอบของครูในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
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4. การบริหารความเสี่ยงด้านบริหารงานทั่วไป หมายถึง ความเสี่ยงในเรื่อง การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอือต่อการจัดการเรียนการสอน
สภาพอาคารเรียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน สภาพอาคารที่พัก (กุฏิ) ส้าหรับจัดให้กับพระภิกษุ
สามเณรนักเรียน การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานธุรการ การด้าเนินงานด้านธุรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาบุคลากรด้านธุรการให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบัติงาน การติดตาม ประเมินผลงานธุรการของโรงเรียน
การปรับปรุงงานธุรการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check-list)
ตอนที่ 2 การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ในด้านการ
บริหารความเสี่ยงด้านวิชาการ, ด้านงบประมาณ, ด้านบุคคล, ด้านบริหารงานทั่วไป, เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ผลการหาความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยน้าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามและหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของข้อค้าถาม ได้คา่ IOC ระหว่าง 1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อ้านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จั ง หวั ด พะเยา ทั ง 9 โรงเรีย น เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากประชากรของโรงเรี ย นผู้ วิ จั ย
ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ จากผู้บริหารและครูในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จากเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ้านวน 110 ฉบับ ได้รับคืน 110 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละร้อย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ตรวจความสมบู รณ์ ข องแบบสอบถามและน้ าแบบสอบถามฉบั บ สมบู รณ์ ม าวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป โดยด้าเนินการ ดังนี
1. ข้อมูลเบืองต้นผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ น้าเสนอในรูปแบบตารางประกอบด้วยค้า
บรรยาย
2. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การค้านวณหาค่าเฉลี่ย (xˉ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ น้าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบค้าบรรยายและรูปแบบความเรียง
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (t-test)
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สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาเป็ น
โดยรวมและรายด้านปรากฏผลเรียงตามล้าดับ ดังนี
1. การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา พบว่า การบริหาร
ความเสี่ยง ทัง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด
คือ ด้านบริหารงานทั่วไป รองลงมา คือ ด้านงบประมาณ และด้านบุคคล ส่วนด้านที่มีค่า เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
คือ ด้านวิชาการ
1.1 ด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
สู ง สุ ด คื อ การจั ด ท้ า แผนการเรีย นการสอนมุ่ งเน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส้ า คั ญ รองลงมา คื อ ผู้ บ ริห ารส่ งเสริม ให้ ค รู จั ด
กระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน มีการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูด้าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้น
การประเมินตามสภาพจริง มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนสนับสนุนการสร้างศาสนทายาท กลุ่มมีการ
พั ฒ นาแหล่ งการเรีย นรู้ มี ก ารนิ เทศการศึ ก ษา และการเรียนการสอนภายในสถานศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น ผลการ
พัฒนาการใช้สื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอน มีการส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนข้อที่มี
การบริหารความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการพั ฒ นาครูเพื่ อพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม
1.2 ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ า ข้อที่ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บสู งสุ ด คือ การบริห าร การเงิน การบั ญ ชี ได้ม าตรฐานตามหลั กธรรมาภิ บาล รองลงมา คื อ การขออนุมั ติ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ การจัดสรรงบประมาณภาครัฐมีความสอดคล้องกับบริบทการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งบประมาณที่ได้รับ
สอดคล้อง กับภาระงานแผนงานโครงการ ในการจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลงานตามยุทธศาสตร์
ตัวชีวัด ส่วนข้อที่มีการบริหารความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดหางบประมาณจากภายนอกมาพัฒนา
โรงเรียนให้มคี ุณภาพ
1.3 ด้านบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
สูงสุด คือ มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู รองลงมา คือ มีการวิเคราะห์ภารกิจและประเมิน
สภาพความต้องการก้าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา การวางแผนอัตราก้าลังและก้าหนดต้าแหน่ง มีการจัดท้า
ทะเบียนประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีการก้าหนดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีการจัดสวัสดิการและ
เสริม สร้างขวั ญ ก้ าลั งใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา มี ก ารพิ จ ารณาความดี ค วามของครูในสถานศึ ก ษาอย่ า ง
เหมาะสม มีการสรรหาครูตามต้าแหน่งสาระการเรียนรู้ ส่วนด้านที่มีการบริหารความเสี่ยงเสียงน้อยที่สุด คือ มีการ
ด้าเนินการพัฒนาบุคลากรตามที่ก้าหนดการเรียนการสอนไว้
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1.4 ด้านบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูงสุด คือ การด้าเนินงานด้านธุรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ มีการจัดบุคลากรรับผิดชอบ
งานธุรการ มีการติดตาม ประเมินผลงานธุรการของโรงเรียน มีการปรับปรุงงานธุรการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
สภาพอาคารเรียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอือต่อการจัดการ
เรียนการสอน มีการพัฒนาบุคลากรด้านธุรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพอาคารที่พัก (กุฏิ) ส้าหรับจัดให้กับ
พระภิ ก ษุ ส ามเณรนั ก เรีย น ส่ วนข้ อ ที่ มี ก ารบริห ารความเสี่ ย งน้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ก ารใช้ท รั พ ยากรทางการศึ ก ษาให้
สอดคล้องเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน
2. การเปรีย บเทียบความแตกต่ างระหว่างโรงเรีย นขนาดเล็ กและโรงเรียนขนาดกลาง จากการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่าง ได้ค่า (t) เท่ากับ 0.19 และค่า (Sig.) เท่ากับ 0.43 ซึ่งมากกว่า
ค่าระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย การบริห ารความเสี่ ย งของโรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวัด พะเยา
สามารถน้าประเด็นส้าคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยาภาพรวมมีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 มาตรา 9 1) ก้ า หนดให้ ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ท้ า
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าซึ่งมีการบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชีวัดตัวหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการและใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เลือก “ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าระบบบริหาร
ความเสี่ยง” เป็นหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองของการจัดท้าระบบบริหารความเสี่ยง เป็น
หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นตัวชีวัดที่ 17 นอกจากนีส้านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก้าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้วย
รวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ที่เห็นชอบให้กระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการจัดให้มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่จัดท้าขึนตามนโยบายส้าคัญของรัฐบาล โดยแนบผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงไปพร้อมกับค้าของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ส้านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2550)
1.1 ด้านวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการบริหารความเสี่ยงสูงสุด คือ การจัดท้าแผนการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของส้านักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (2550) ได้จ้าแนก ความเสี่ยงด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัยออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน เช่น ความเสี่ยงในด้านการวัดประเมินผล
กระบวนการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตร ต้าราเอกสาร คุณภาพวิทยานิพนธ์ การคัดเลือกนิสิต ปัจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอน 2) ความเสี่ยงด้านการวิจัย เช่น ความเสี่ยงด้านเงินสนับสนุนการวิจัย งานตีพิมพ์ เผยแพร่ 3)
ความเสี่ยงด้านบริการและสนับสนุน เช่น ระบบคุณภาพของหน่วยงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การไม่
สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่กับองค์กรได้ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการรักษาทรัพย์สิน
ความเสี่ยงทางการเงิน กลยุทธ์ท่ีไม่สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ 4) ความเสี่ยงด้านบริการ
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วิชาการ เช่น คุณภาพของกิจกรรมหรือการบริการวิชาการไม่ดีพอ การสื่อสารตอบสนองผู้รับบริการไม่รวดเร็ว การ
รับตัวอย่างในการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
1.2 ด้านงบประมาณ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารความเสี่ยง อยู่ ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อแล้วพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการบริหารความเสี่ยงสูงสุด คือ การบริหาร การเงิน การบัญชี ได้มาตรฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ เจริญ เจษฎาวัลย์ (2546, หน้า 37) ได้สรุปว่า ความเสี่ยงทางการเงิน
(Financial Risk) จ้าเป็นต้องด้าเนินการด้วยความรอบคอบ เพราะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน ที่อาจ
ท้าให้ความเสี่ยงส้าคัญเมื่อต้องด้าเนินการในเรื่องเหล่านี เช่น 1) การบริหารสภาพคล่อง 2) การวางแผนงบประมาณ
3) การประเมินรายงานทางการเงิน 4) การประเมินการลงทุน 5) การท้ารายงานต่อทางการ ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน
ต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นเพียงตัวอย่างของแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึนจากอิทธิพลแวดล้อมที่กดดันให้เกิดความ
เสี่ยงลักษณะต่าง ๆ ขึนได้ ซึ่งความเสี่ยงภายในท้านองนีมีได้อีกมากมายเพราะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึนจากกลไกที่
ส้ าคั ญ ขององค์ ก าร 2 อย่ าง คื อ คนและระบบ ทั งคน ทั งระบบ ถ้า ผู้ บ ริห ารองค์ ก ารน้ ามาผสมกั น ผิ ด ส่ วน ไม่ มี
ความสัมพันธ์ท่ีเพียงพอ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานท้าให้องค์กรได้รับความเสียหายได้เสมอ นฤมล สอาด
โฉม (2549, หน้า 3) ได้กล่าวถึง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินไว้ ว่า การบริหารงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ อาจท้าให้โครงการหรือการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือ
ส้าเร็จลุล่วงภายใต้กรอบเวลาที่ก้าหนด ซึ่งอาจเป็นเพราะการประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการไว้ต่้ากว่าที่ควรจะเป็น
หรือการที่เพิ่มขึนของราคาวัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงการขาดการจัดสรรเงิน หรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด
1.3 ด้านบุคคล ผลการศึกษาพบว่า การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการบริหารความเสี่ยงสูงสุด คือ มีการเสริมสร้า งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ธร สุนทรายุทธ (2550, หน้า 162-163) ได้สรุปว่า การด้าเนินกิจกรรมของแต่ละ
องค์กรย่อมมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขลักษณะกิจกรรม ความเสี่ยงที่ผู้บริหารจะต้องเผชิญอยู่ประจ้า
คือ ความเสี่ยงจากอิทธิพลภายใน ในทางการศึกษา โดยเฉพาะ ความเสี่ยงทางด้านบุคลากร ได้แก่ ปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษาที่ส้าคัญ คือ ความทุ่มเทการท้างาน และความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน หากเป็น
ผู้บริหารขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นความเสี่ยงที่ส้าคัญ ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรขาดคุณภาพ ความส้าเร็จของ
งานขึนอยู่กับบุคคล หากบุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพงานต่าง ๆ ก็สัมฤทธิ์ผล ในทางตรงข้ามหากบุคลากรขาด
ความรู้ความสามารถ ขาดความรับผิดชอบ ขาดจรรยาบรรณแล้วนับว่าเป็นความเสี่ยงอย่างร้ายแรงขององค์การที่จะ
ก่อให้เห็นอาการของความขัดแย้งระห่างผู้บริห ารกับบุคลากรท้ายสุดก็จะน้าไปสู่ผลการด้าเนินงานที่ขาดการควบคุม
เกิดการแตกสามัคคี แบ่งพรรคแบ่งพวก ดังนันควรให้ความสนใจในกระบวนการสรรหาให้มาก ให้ได้คนดีคนเก่งเข้ามา
ท้างาน
1.4 ด้านบริหารงานทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้ อ แล้ วพบว่า ข้อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย การบริห ารความเสี่ ย งสู งสุ ด คื อ การด้ าเนิ น งานด้ านธุ รการเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิ ท ธิภ าพ ซึ่งสอดคล้ องกั บ แนวความคิด การด้ าเนิ นงานของ กระทรวงศึก ษาธิก าร คื อ ความเสี่ ยงด้ านการ
บริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบบริหารองค์ การ ให้บริหารงานอื่น ๆ อาจไม่บรรลุผลตาม
มาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ มีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและอ้านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ
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2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง จากการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่าง ได้ค่า (t) เท่ากับ 0.21 และค่า (Sig.) เท่ากับ .44 ซึ่งมากกว่า
ค่าระดับนัยส้าคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งหมายความว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ที่มี
ขนาดที่ต่างกัน มีการบริหารความเสี่ยงทัง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เป็นเพราะสาเหตุท่ี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษานัน ใช้ระบบการบริหารในสถานศึกษาที่เหมือนกันจะแตกต่างกันตรงที่บริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง ที่ไม่
เหมือนกันเท่านัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ หุมเพ็ง พันธะจันทร์สุข (2547) ได้ศึกษาเรื่อง “สภาพและปัญหาการ
บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น” การวิจัยครังนีมีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 4 ด้าน คือ การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่นของผู้บริหารและครูอาจารย์ จ้าแนก
ตามต้าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครังนีจ้านวน 149 รูป/คน สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างสมมติฐานด้วย
ค่าที่ (t-test) และค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติส้าเร็จรูป
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นทัง 4
ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาร การบริหารบุคลากร การบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับปาน
กลาง 2) การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น
จ้าแนกตามต้าแหน่งของผู้บริหารและครูอาจารย์ ไม่แตกต่างกัน 3) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น จ้าแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหารและครูอาจารย์ ไม่แตกต่างกัน
ส้าหับการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น จ้าแนกตามวุฒิ
ทางการศึกษาของผู้บริหารและครูอาจารย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 4) การเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารโรงเรียนพรปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น จ้าแนกตามประสบการณ์ของผู้บริหาร
และครูอาจารย์ ไม่แตกต่างกัน ส้าหรับการเปรียบเทียบการบริการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น จ้าแนกตามประสบการณ์ของผู้บริหารและครูอาจารย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สุ
แทน โคตรภู เวีย ง (2530) ได้ ศึ ก ษาการบริห ารโรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษา ในภาคคณะสงฆ์ 9
ผลการวิจัยพบว่า 1) โครงสร้างการบริห าร โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ ในภาคคณะสงฆ์ 9 ส่วนใหญ่ จะมี
โครงสร้างการบริหารที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นแบบโครงสร้างสายงานหลัก โดยมีผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญ ชาสูงสุด
รองลงมามีครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ หัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ ลดหลั่นกันลงมาซึ่งมักจะมี 4 ฝ่าย คือ ธุรการ
วิชาการ และทะเบียนและปกครอง 2) ผู้บริหารครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนได้ปฏิบัติงานการศึกษาทัง 6 ด้าน
คือ วิชาการ บุคลากร ธุรการ กิจการนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับกลาง 3) ปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารส่วนใหญ่เกิดจากโครงสร้างการบริหารที่ขาดความชัดเจนและเกิดการขาดแคลน
ปัจจัยการบริหารที่ส้าคัญ ได้แก่ เงิน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรที่มคี วามสามารถทางการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดพะเยา ด้าเนินการ
บริหารงานและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้วจิ ัยได้รับข้อเสนอแนะ
จากผู้ตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิด ดังนี
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1. ด้านวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ควรมีนักวิชาการที่มีความช้านาญในด้านบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนที่เหมาะสม วิชาการควรเพิ่มศักยภาพของตนเองให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย ควรเพิ่ม ทักษะของการ
เป็นนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้านงบประมาณ
ควรมีการส่งเสริมให้มีหัวหน้าฝ่ายงบประมาณที่มีความช้านาญด้านงบประมาณของโรงเรียน ควรให้
บุคลากรด้านงบประมาณมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่
มีการพัฒนาแล้ว ควรมีการสรรหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพื่อน้างบประมาณมาบริหารภายในโรงเรีย น
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านงบประมาณ มีอ้านาจในการตัดสินใจให้มากขึน ควรมีการติดตามและประเมินผลด้าน
แผนพัฒนาโรงเรียนอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์
3. ด้านบุคคล
ควรมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในเรื่องจากเรียนการสอน ควรมีการคัดสรรบุคลากรให้เข้ามา
สอนตรงตามความต้องการของโรงเรียน ควรสรรหาครูผู้มีความช้านาญในด้านแต่ละสาระวิชา ควรเพิ่มบุคลากรด้าน
สายปฏิบัตกิ ารของโรงเรียน เช่น ภารโรง, ธุรการ, การเงิน-บัญชี
4. ด้านบริหารงานทั่วไป
ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดความพร้อมและทันสมัยของแต่ละห้อง ควร
มีการส่งเสริมให้หัวหน้าฝ่ายได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากหน่วยงานภายนอกที่มีการพัฒนาแล้ว ควรมี
การวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ควรมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านธุรการ เพื่อให้งานด้านธุรการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการติดตังระบบ Wi-Fi ให้มีคุณภาพรวดเร็วต่อการใช้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึนในแต่ละด้านของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
เพื่อน้ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึนในระบบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาในเรื่อ งของการปฏิ บั ติ งานของครูโดยใช้ห ลั ก คุ ณ ธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณครูใน
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ส้าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สันติ
บูรณะชาติ อาจารย์ท่ีปรึกษาที่ได้กรุณาให้ความรู้และชีแนะพร้อมทังตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และอาจารย์
ทุกท่านในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้การ
ช่วยเหลือแนะน้าตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการจัดท้ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ขอขอบพระคุณ พระครูสิริจันทรวิริโยภาส ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดป่าแขมวิทยา ดร. น้าฝน กันมา อาจารย์
ประจ้าสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และนายประเวศน์ ขันตา ผู้อ้านวยการโรงเรียนอนุบาลปง ที่ได้ให้
ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญชีแนะตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามจนท้าให้การศึกษาส้าเร็จด้วยดี
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ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และคณะครู กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดพะเยา ที่
กรุณาเสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองฉบับนีผู้ศึกษาขอมอบเป็น เครื่องบูชาพระคุณ ของบุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณ ทุกท่านที่ได้ประสาท
ความรู้ให้แก่ผู้ศกึ ษาจนประสบความส้าเร็จ เจริญก้าวหน้าในการศึกษาและอาชีพการงาน
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การบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The Administration of Multicultural School Mae Fah Luang District Chiangrai
Primary Educational Service Area Office 3
จิราภรณ์ มงคลคลี1* และ สุนทร คล้ายอ่้า2
Jiraporn Mongnhonklee1* and Sunthorn Kraneaum2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม รวมทังศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒ นธรรม ใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยใช้แบบสอบถามส้ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน พิจารณาความเที่ยงตรงของเนือหา แล้วน้ามาค้านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทังฉบับพบว่ามี
ระดับค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ที่ 0.92 แล้วน้าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยจัดหมวดหมู่ข้อมูล หาค่าความถี่และ
ร้อยละ การสังเคราะห์เนือหาแล้วน้าเสนอในรูปความเรียง โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ผู้บริหารจ้านวน 36 คน และครูผู้สอน จ้านวน 210 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
ประสบการณ์ในการท้างาน/การสอน 6-10 ขึนไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
โรงเรียนพหุวัฒนธรรมต้องการในทุกด้านอยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
พหุวัฒนธรรมในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดท้าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร และด้านนโยบายการศึกษา
คาสาคัญ: โรงเรียนพหุวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

Abstract
The purpose of this independent study aimed to investigate the current situations, problems, and detailed
suggestions for the multicultural schools’ organizational administration organized by the Administration of
Multicultural School Mae Fah Luang District Chiangrai Primary Educational Sevice Area Office 3. For data
collection,questionnaire, with its reliability of 0.92, related to the teaching staff’s and school administrators’
opinions was conducted with 36 school administrators and 210 teaching staff. The data were statistically
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analyzed using Frequency Distribution, Percentage, and were then presented with the narrative technique. The
findings of the study revealed that most male informants earned a bachelor’s degree, and experienced in their
teaching for 6-10 years. In addition, their opinions on the multicultural schools’ organizational administration
organized by the Administration of Multicultural School Mae Fah Luang District Chiangrai Primary Educational
Sevice Area Office 3. were respectively rated at a higher level in terms of their on-site supervision, followed by
curriculum design and development, and educational policies
Keywords: Multicultural School ,The Administration

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชือชาติ ศาสนาและวัฒ นธรรม ประชากรของประเทศ
ประกอบด้วย ชาวไทยประมาณ 75% ไทย-จีน 14% และอีกประมาณ 11% เป็นชาวไทยเชือสายอื่น (Fund for Peace,
2006 อ้างอิงใน เอกรินทร์ สังข์ทอง, 2555 หน้า 2) โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน โดยเฉพาะ
ชายแดนภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต
ของผู้คน ซึ่งพลเมืองจะประกอบด้วย ชาวไทยล้านนาและชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ หลากหลายทางชาติพันธุ์ อ้าเภอแม่
ฟ้าหลวงเป็นอ้าเภอหนึ่งที่ตังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของจังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับอ้าเภอข้างเคียง
ดังนี ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดต่อกับ รัฐฉาน (ประเทศพม่า) ทิศตะวันออกติดต่อกับอ้าเภอแม่สายและอ้าเภอแม่จัน
ทิศใต้ติดต่อกับอ้าเภอแม่จัน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวงแยกตัวออกมาจากอ้าเภอแม่จันเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมี
ฐานะเป็น กิ่งอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง และประกอบไปด้วย 4 ต้าบล (ต้าบลเทอดไทย แม่สลองใน แม่สลองนอก และแม่ฟ้า
หลวง) ก่ อนที่ จะได้ รับ การยกฐานะเป็ น อ้ าเภอแม่ ฟ้ าหลวง เมื่ อวัน ที่ 5 ธัน วาคม พ.ศ. 2539 โดยในส่ วนเขตพื นที่
การศึกษา มีกลุ่มโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง มีทังหมด 31 โรงเรียน มีผู้บริหารจ้านวน ทังสิน
36 คน และครูจ้านวนทังสิน 458 คน มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามบริบทของ
ท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และเต็มศักยภาพ เนื่องจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในอ้าเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นโรงเรียนที่มีหลากหลายภาษาและชาติพันธุ์ มีวัฒ นธรรมที่แตกต่างกัน เป็ นโรงเรียนที่มี
ลักษณะแบบโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ท้าให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความยากล้าบาก
การจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ เป็ น พหุ วัฒ นธรรม ทั งในระบบโรงเรีย น นอกระบบโรงเรีย น รวมถึ ง
การศึกษาตามอัธยาศัย จะต้องเป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ าใจ ยอมรับความ
แตกต่างของเด็กและเยาวชนต่างวัฒนธรรม เคารพสิทธิของแต่ละบุคคล ก้าหนดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
หรือจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนที่เอือต่อการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันไม่กีดกันกลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่เป็นชนกลุ่มน้อย สถานศึกษาจะต้องช่วยให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าใจไม่รังเกียจ และยอมรับซึ่งความแตกต่างใน
เรื่องของความเป็นชนกลุ่มน้อย ด้านเชือชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ ความเป็นอยู่ เพศ (โดยเฉพาะสตรีในบาง
ประเทศ) ที่อาจจะไม่ได้รับความเท่าเทียมกันในบางเรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชน ต้อง
หาวิธีการให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปเข้าใจ และค่อย ๆ ซึมซับ ยอมรับความแตกต่างดังกล่าว สถานศึกษาส่วน
ใหญ่จะก้าหนดการศึกษาพหุวัฒนธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เสริมสร้างความเข้าใจ
ดังกล่าวนัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านีเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชนกลุ่มน้อยได้แสดงออก เพื่อให้เด็กกลุ่มใหญ่ได้
เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อที่มีหลากหลาย ถือเป็นการให้การศึกษาที่มีมุมมองกว้างขวาง แตกต่างไป
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จากเดิมที่เน้นวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของกลุ่มประชาชนกลุ่มใหญ่แต่เพียงอย่างเดียว (บุบผา อนันต์สุชาติกุล ,
2554, หน้า 123-124 ) ดังนันการจัดการศึกษาส้าหรับสังคมพหุวัฒนธรรม ตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือตอนบน
ที่ผ่านมาจึงเป็นการบูรณาการสถานศึกษาในลักษณะองค์รวม เพื่อให้ส่งผลถึงความเท่าเทียมกันทางการศึกษาใน
ขอบเขตของเพศ เชือชาติศาสนา ฐานะทางสังคม ความสามารถพิเศษของผู้เรียน และวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะ
โรงเรียนในกลุ่มอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชือชาติศาสนา ภาษา และอยู่ในพืนที่ท่ีมีลักษณะพิเศษเช่น ตังอยู่บนภูเขาสูง อยู่
ห่างไกลความเจริญ การที่มีสภาพบริบทต่างจากโรงเรียนอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ท้าให้นักเรียนประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ท้าให้เกิดอุปสรรคเกี่ยวกับการด้าเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาในด้านนโยบาย
การศึกษา ด้านการจัดท้าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร ด้ านการประกันคุณ ภาพทางการศึกษา ด้านการจัดแหล่ง
เรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา ที่ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเท่าที่ควร เช่น สื่อการเรียนการสอน สื่อ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และการสื่อสารมีจ้านวนจ้ากัดหรือใช้ได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับ
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเข้าใจของความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือครูท่ีอาศัยอยู่
ในพืนที่ และเนื่องจากความหลากหลายของภาษา นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทย ท้าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้น้อย เรียนรู้ช้า ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนต่้า ด้านการจัดท้าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาสืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่้า ท้าให้ต้องมีปรับหลักสูตรให้เหมาะสม
กับผู้เรียน ผลการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงยังอาจท้าได้ไม่ครอบคลุม หรือแม้แต่ด้านการจัดแหล่งเรียนรูเ้ พราะ
ขาดแคลนเรื่องของสื่อการเรียนการสอน ท้าให้การจัดแหล่งเรียนรูม้ ีความหลากหลายน้อย และสุดท้ายคือปัญหาด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแม้ว่าจะมีตัวแทนของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน แต่ก็ไม่มีบทบาทมากนัก และในบางพืนที่ชุมชน ผู้ปกครองก็มีฐานะ
ยากจนไม่สามารถสนับสนุนการด้าเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานได้ (วราภรณ์ วงศ์ใหญ่, 2540,
หน้า 98)
ดังนันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม เพื่อน้าผลการศึกษาไป
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน การจั ด กิ จ กรรม และแนวปฏิ บั ติ ในโรงเรี ย น รวมถึ ง การสื่ อ สารไปถึ ง พ่ อ แม่ แ ละประชาชนว่ า โรงเรี ย นให้
ความส้าคัญกับพหุวัฒนธรรมศึกษากับผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ในอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนพหุ
วัฒนธรรม ในอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรต้น

สรุปกรอบแนวคิด
การบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
ตัวแปรตาม

การบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
- ด้านนโยบายการศึกษา
- ด้านการจัดท้าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
- ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้
- ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- ด้านการนิเทศการศึกษา

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มี
ต่อการบริหารจัดการโรงเรียนพหุ
วัฒนธรรม

รูปที่ 1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม

วิธีวิทยาการการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มอย่างของโรงเรียนพหุวัฒนธรรมในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้แก่ ผู้บริหารจ้านวน 36 คน และครูจ้านวน 458 คน โดยน้ามาเปิดตารางของเครซี่และ
มอร์แกนได้จ้านวนกลุม่ ตัวอย่าง 210 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนี เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึนเพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนพหุ
วัฒนธรรม ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมู ลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ถาม
เกี่ยวกับสถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการพหุวัฒ นธรรมใน 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านนโยบายการศึกษา ด้านการจัดท้าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้าน
การจัดแหล่งเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิดสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครูในการ
ด้าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 ทัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายการศึกษา ด้านการจัดท้าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา
การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้ด้าเนินการตามขันตอนดังนี
1. ผู้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสาร วารสาร แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและครอบคลุมขอบเขตการศึกษา และได้ข้อค้าถามเกี่ยวกับระดับ
การบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
3. น้าแบบสอบถามที่สร้างขึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไข
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วจิ ัยด้าเนินการดังนี
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดต่ อผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อ
ขอความร่วมมือจากครู ตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ในเขต
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเป็นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงเรียน
3. การเก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม ผู้ ศึ ก ษารวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่ ก้ า หนด และได้ รั บ
แบบสอบถามคืน
3.1 ส้าหรับผู้บริหาร แจกไป 36 ชุด และ ได้รับกลับคืนมา 36 ชุด คิดเป็น 100 %
3.2 ส้าหรับครูผสู้ อน แจกไป 210 ชุด และ ได้รับกลับคืนมา 210 ชุด คิดเป็น 100 %
4. น้าแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ก่อนน้าไปวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้ว ผู้ศึกษาค้นคว้าตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบ ถามฉบับที่สมบูรณ์
เท่านันไปวิเคราะห์ น้าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส ให้คะแนนตามน้าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงใน
คอมพิ วเตอร์ เพื่ อ วิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส้ าเร็จ รูป ซึ่ งผู้ ศึ ก ษาจะแยกการวิเคราะห์ ข้อ มู ล
ดังต่อไปนี
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ แจกแจงความถี่และหา
ค่าร้อยละ แล้วน้าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงท้ายตาราง
2. แบบสอบถามเกี่ยวกั บ การบริห ารจัด การโรงเรีย นพหุ วัฒ นธรรม ในเขตอ้าเภอแม่ ฟ้ าหลวง จังหวัด
เชียงราย ลักษณะแบบสอบถามเป็นชนิ ดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้านน้าเสนอเป็นความเรียงท้ายตาราง มี
เกณฑ์การแปลผลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 หน้า 100) ดังนี
ค่าเฉลี่ย การแปลความหมายมี 5 ระดับ คือ
4.51 – 5.00 หมายถึง
การบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง
การบริหารจัดการอยู่ในระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง
การบริหารจัดการอยู่ใน ระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง
การบริหารจัดการอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง
การบริหารจัดการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. แบบสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและครูในการด้าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ในเขตอ้าเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรมในเขตอ้าเภอแม่ฟ้า
หลวง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สรุปผลได้ดังนี
1. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั งนี ได้ แ ก่ ประชากรและกลุ่ ม อย่ า งของโรงเรี ย นพหุ
วัฒนธรรมในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้แก่ ผู้บริหารจ้านวน
36 คน และครูผู้สอน จ้านวน 210 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบงาน มีข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ้านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 93.40 มีอายุในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.40 มีวุฒิการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80.30 และมีประสบการณ์ในการท้างานอยู่ท่ี 10 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 76.30
2. จากผลการศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒ นธรรมในเขตอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมทัง 5 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ
จัดแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดท้าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร และด้านนโยบายการศึกษา ตามล้าดับซึ่งทุกด้านมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ดังนี
2.1 ความคิดเห็นจากกลุม่ ผู้บริหาร
2.1.1.ด้านนโยบายการศึกษา จากความคิดเห็นของผู้บริหาร เห็นว่าแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนพหุวัฒนธรรม ควรมีการบริหารจัดการในส่วนให้โรงเรียนมีนโยบายให้การช่วยเหลือนักเรียนทุกคนโดยไม่
เลือกเชือชาติวัฒนธรรม และโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกกลุม่ เชือชาติได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
2.1.2. ด้ านการจั ด ท าหลั ก สู ต รและการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร จากความคิด เห็ น ของผู้ บ ริห ารว่า
แนวทางในการบริห ารจัด การโรงเรียนพหุ วัฒ นธรรม ควรมี การบริห ารจัด การในส่ วนที่โรงเรียนควรมี การจัด ท้ า
หลักสูตรที่เรียนรู้และส่งเสริมให้ยอมรับในคุณค่าของวัฒนธรรมทุกกลุ่มเชือชาติและทุกวัฒนธรรม
2.1.3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากความคิดเห็นของผู้บริหาร เห็นว่าแนวทางในการ
บริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ควรมีการบริหารจัดการในส่วนที่โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
โดยต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพภายในและการท้างานเป็นทีม โรงเรียนมีการน้าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงาน แก้ไขและเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
2.1.4. ด้านการจัด แหล่ งเรียนรู้ จากความคิดเห็นของผู้บริหาร เห็นว่าแนวทางในการบริหาร
จัด การโรงเรีย นพหุ วัฒ นธรรม ควรมี ก ารบริห ารจั ด การในส่ วนที่โรงเรีย นมี ก ารจั ด แหล่ งเรีย นรู้เกี่ย วกั บ เชื อชาติ
วัฒนธรรมที่หลากหลายให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ง่าย รวมทังครูผู้สอนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอือต่ อ
การเรียนรูล้ ดการแบ่งแยก เน้นความยุตธิ รรมและเสมอภาคควบคู่กับวิถีชวี ิตที่นักเรียนเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.5. ด้านการนิ เทศการศึ ก ษา จากความคิดเห็นของผู้บ ริห ารเห็นว่าแนวทางในการบริหาร
จั ด การโรงเรี ย นพหุ วั ฒ นธรรม ควรมี ก ารบริ ห ารจั ด การในส่ ว นที่ โรงเรีย นมี ก ารจั ด การประเมิ น ผลงานการจั ด
กระบวนการเรียนรูข้ องครู เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส้าคัญ
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2.2 ความคิดเห็นจากกลุ่มครูผู้สอน
2.2.1. ด้ านนโยบายการศึ ก ษา จากความคิดเห็นของครูผู้สอน เห็ นว่าแนวทางในการบริห าร
จัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ควรมีโรงเรียนเปิ ดโอกาสให้นักเรียนทุกกลุ่มเชือชาติได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่
และผู้อ้านวยการโรงเรียนสนับ สนุ นให้ นักเรียนรักและเมตตาต่อเพื่ อ นนั กเรียนต่ างกลุ่ม เชือชาติ วัฒ นธรรม และ
โรงเรียนให้ความเสมอภาคและความยุติธรรมนักเรียนทุกกลุ่มเชือชาติวัฒนธรรม
2.2.2. ด้านการจัดทาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร จากความคิดเห็นของครูผู้สอน เห็นว่า
แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ควรให้โรงเรียนมีการบูรณาการด้านเนือหาของการสอนเพื่อให้
เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ลดความล้าเอียงมีความเสมอภาค ในแต่ละกลุ่มเชือชาติ วัฒนธรรม และโรงเรียนมี
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในเรื่องเชือชาติ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต
ของแต่ละกลุ่มเชือชาติ
2.2.3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากความคิดเห็นของครูผู้สอน เห็นว่าแนวทางในการ
บริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ควรมีโรงเรียนมีการน้าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน แก้ไขและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป
2.2.4. ด้านการจัดแหล่ งเรียนรู้ จากความคิดเห็นของครูผู้สอน เห็นว่าแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ควรให้ครูผู้สอนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื อต่อการเรียนรู้ลดการแบ่งแยก
เน้นความยุติธรรมและเสมอภาค และครูผู้สอนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนการสอนควบคู่กับวิถีชีวิตที่
นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพแวดล้อม อุปกรณ์และสื่อที่เอือต่อการฝึก
ทักษะและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ในแหล่งเรียนรู้มีสภาพแวดล้อม อุปกรณ์และสื่อที่เอือต่อการฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
2.2.5. ด้านการนิเทศการศึกษา จากความคิดเห็นของครูผู้สอน เห็นว่าแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ควรให้ โรงเรียนมีการจัดการประเมินผลงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส้าคัญ
จากการศึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ในเขตอ้าเภอแม่
ฟ้าหลวงส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้ดังนี
1. ด้านนโยบายการศึกษา
1.1 โรงเรียนควรมีการด้าเนินการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน (5 คน)
1.2 โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมาก
ขึน (3 คน)
2. ด้านการจัดท้าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
2.1 โรงเรียนควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นและ วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของผู้เรียนให้มากที่สุด เพื่อสร้างความเสมอภาคแก่ผู้เรียน (10 คน)
2.2 โรงเรียนควรจัดให้มี อบรมให้ ความรู้แก่ค รูผู้ส อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการเรียนการสอนใน
โรงเรียนพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาของครูผสู้ อนมากยิ่งขึน (15 คน)
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2.3 โรงเรียนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาและองค์กรระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การพัฒนา การจัดการศึกษาและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่เหมาะกับท้องถิ่นของตน (7
คน)
3. ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้
3.1 โรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเห็น
คุณค่าในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนมากขึน (2 คน)
3.2 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพห้องเรียนและแหล่ง เรียนรู้ท่ีต้องการของผู้เรียน (1
คน)
4.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 สถานศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์ตนเองให้ทราบว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคใดบ้าง จึง
จะสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์นีได้อย่างเหมาะสม (2 คน)
5.การนิเทศการศึกษา
5.1 โรงเรีย นควรมี ก ารส่ งเสริม ให้ มี ก ารนิ เทศการศึ ก ษาในการจั ด การเรีย นการสอนและการจั ด ท้ า
หลักสูตรของโรงเรียนเพื่อให้มปี รับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากที่สุด (3 คน)

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แนวทางการบริห ารจั ด การโรงเรีย นพหุ วัฒ นธรรมในเขตอ้ าเภอแม่ ฟ้ าหลวง
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในความคิดเห็นของผู้บริหารพบว่า
1. ด้านนโยบายการศึกษา แนวทางที่ต้องได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการให้ดีขึนนัน จะต้องมีนโยบายให้
การช่วยเหลือนักเรียนทุกคนโดยไม่เลือกเชือชาติวัฒ นธรรม และโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุ กกลุ่มเชือชาติได้
แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพราะด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมของผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างในการ
ด้าเนินชีวิต ลักษณะความเชื่อ โอกาสที่ได้รับทางการสังคมและการศึกษา เมื่อโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ ย่อมจะช่วยลดช่องว่ างความเหลื่อมล้าทางสังคมได้ สอดคล้องกับการผลการวิจัยของ
Cortes (1996) กล่าวว่า “การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมนันการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมให้อยู่
ด้วยความเข้าใจกันมีความร่วมมือร่วมใจกัน มองเห็นประโยชน์ท่ีแท้จริงในการพึ่งพาอาศัยกัน ความเสียสละ และ
ความยุติธรรม การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมนันไม่ได้ต้องการน้าไปสู่ความแตกแยก การพัฒนาความ
เข้าใจการพึ่งพาอาศัยระหว่างกลุ่มคนอาศัยการศึกษาแบบพหุวัฒ นธรรม ซึ่งการศึกษาแบบพหุวัฒ นธรรมจ้าเป็น
ส้าหรับทุ กโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนที่มี เด็ก และ/หรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกั บ การจัดการศึ กษา ที่มี ความแตกต่างทางด้ าน
วัฒนธรรมมากเท่านัน เพราะทังผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จะต้องแลกเปลี่ยนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในชาติเดียวกัน เพื่อความเข้าใจกันและพึ่งพาอาศัยกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก ดังนันโรงเรียนจึงควร
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรีย นและผู้ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรีย นได้ ข ยายขอบเขตความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมจากสิ่งที่ใกล้ตัวออกไปสู่สิ่งที่ไกลตัว
2. ด้านการจัดท้าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ควรมี
การบริหารจัดการในส่วนที่โรงเรียนควรมีการจัดท้าหลักสูตรที่เรียนรู้และส่งเสริมให้ยอมรับในคุณค่าของวัฒนธรรม
ทุ ก กลุ่ ม เชื อชาติ แ ละทุ ก วั ฒ นธรรม รวมทั งโรงเรี ย นควรมี ก ารบู ร ณาการด้ า นเนื อหาของการสอนเพื่ อ ให้ เกิ ด
กระบวนการสร้างองค์ค วามรู้ ลดความล้ าเอี ยงมี ค วามเสมอภาค ในแต่ ละกลุ่ ม เชือชาติ วัฒ นธรรมซึ่ งจะเห็ น ว่า
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หลักสูตรต้องสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นความเสมอภาคของทุกกลุ่มเชือชาติ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Banks (1997) การสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่อธิบายถึงการสร้างความรู้ท่ีเชื่อมโยงกับมิติทาง
สังคมหรือวิทยาศาสตร์ เมื่อแนวคิดดังกล่าวถูกใช้ในการเรียนการสอน กระบวนการสร้างความรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ถึงที่มาที่ไปของความรู้ท่ีถูกสร้างขึน รวมถึงการอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงอิทธิพลของกลุ่มคนที่มีเชือชาติสัญชาติ และ
ชนชันทางสังคมว่ามีผลต่อการสร้างความรู้อย่างไร การลดอคติ เป็นมิติและกระบวนการที่อธิบายถึงกลยุทธ์ในการ
เรียนการสอนที่ถูกใช้เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวคิดประชาธิปไตย รวมถึงการสร้างให้เกิด
คุณค่าต่าง ๆ ให้เกิดขึน ซึ่งได้แก่ แนวคิดเชิงบวกต่อเชือชาติท่แี ตกต่างกันการใช้วิธีสอนที่ส่งเสริมความเท่าเทียมโดยใช้
เทคนิค วิธีสอนที่ชว่ ยส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส้าเร็จในการเรียนรู้ ไม่ว่าผู้เรียนนันจะมีความแตกต่างกันทางด้าน
เชือชาติ สัญชาติ หรือชนชันทางสังคม ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านีจะต้องได้รับการส่งเสริมใส่ใจอย่างเท่าเทียม ดังนัน
ผู้สอนหรือผู้บริหารต้องสร้างเครื่ องมือเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันในการเรียนรู้ให้ประสบ
ความส้าเร็จหรือช่วยยกระดับความส้าเร็จทางการเรียน
3. ด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ควรมีการ
บริหารจัดการในส่วนที่โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยต้องสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการ
ประกันคุณภาพภายในและการท้างานเป็นทีม โรงเรียนมีการน้าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน แก้ไขและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาในปีการศึกษา เพื่อให้ สถานศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์ตนเองให้ทราบว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคใดบ้าง จึงจะสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์นีได้อย่างเหมาะสมสถานศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์ตนเองให้ทราบ
ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคใดบ้าง จึงจะสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์นีได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กิตติวินทเดชชวนากร (2560) ซึ่งได้ท้าการศึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนพหุวัฒนธรรมใน
ส่วนการประกันคุณภาพทางการศึกษามีความส้าคัญมากต่อ การจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรม เพราะการศึกษา
พหุ วั ฒ นธรรมมี เปาหมายเพื่ อ พั ฒ นาความเขาใจในความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมของสั ง คม เพื่ อ ประยุ ก ต
กระบวนการคิดและการตัดสินใจในประเด็นเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะที่จ้าเปนในการติดตอสื่อสาร ทัง
กับกลุมคนสวนใหญและกลุมคนสวนนอย เพื่อแกไข ขอขัดแยง และกอใหเกิดการกระท้าในการปรับปรุงเงื่อนไขในป
จจุบัน และเพื่อพัฒนาเจตคติ คานิยม และ พฤติกรรมที่สง เสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความแตกตางของก
ลุมชาติพันธุในสังคม ดังนันโรงเรียนจะต้องมีการประกันคุณภาพ ทางการศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด และต้องมีแนวทางในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้เรียนอยู่เสมอ
4. ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ควรมีการบริหารจัดการ
ในส่วนที่โรงเรียนมีการจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเชือชาติ วัฒ นธรรมที่หลากหลายให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ง่าย
รวมทังครูผู้สอนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอือต่อการเรียนรู้ลดการแบ่งแยก เน้นความยุติธรรมและเสมอภาค
และครูผู้สอนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนการสอนควบคู่กับวิถีชีวิตที่นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ อั จ ฉรา ไวยะพั ฒ น์ (2551) การจั ด การเรีย นรู้จ ากแหล่ งเรี ย นรู้ก ารใช้ แ หล่ งเรี ย นรู้ มี
ความส้าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียนเพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริง การจัดการเรียนรู้
จากแหล่ ง เรี ย นรู้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คล สถานที่ ธรรมชาติ หน่ ว ยงาน องค์ ก ร สถานประกอบการ ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อ มอื่น ๆ ซึ่งผู้เรียน ผู้ สอนสามารถศึก ษาค้ นคว้าหาความรู้ห รือเรื่องที่ส นใจได้จากแหล่งเรียนรู้ทั งที่เป็ น
ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึน ชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถพบความรู้ได้ไม่รู้จบ ท้าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Titus (1998) ในการจัดแหล่ง
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เรียนรูท้ ่ีว่าครูจะต้องมีความรู้ เจตคติและทักษะการ สื่อสารในชันเรียนสร้างบรรยากาศในชันเรียน และจัด กิจกรรมใน
บทเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและยอมรับ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
5. ด้านการนิเทศการศึกษา แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม ควรมีการบริหารจัดการ
ในส่วนที่โรงเรียนมีการจัดการประเมินผลงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส้าคัญ
ทังนีการนิเทศทางการศึกษาจะช่วยให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิด อัญชลี ธรรมะวิธี
กุล (2552) การนิเทศการศึกษาจัดขึนเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ดีย่งิ ขึน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านนโยบายการศึกษาทางการศึกษา โรงเรียนควรจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนในโรงเรียนพหุวัฒนธรรมมีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
2. ด้านการจัดท้าหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายเพื่อ
พั ฒ นาทุ ก กลุ่ ม เชื อชาติ วัฒ นธรรม เนื่ อ งจากแต่ ล ะกลุ่ ม เชื อชาติ ข องผู้ เรีย นมี ค วามแตกต่ างกั น ในหลายด้ าน จึง
จ้าเป็นต้องมีการจัด การเรียนการสอนที่มกี ารก้าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
3. ด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนควรมีการก้าหนดหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาที่เหมาะสมกับโรงเรียนพหุวัฒนธรรมที่สามารถน้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาได้
4. ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายและเอือประโยชน์แก่
ผู้เรียนให้มากที่สุด และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้นันด้วยเพื่อส่งเสริมให้ทุกวัฒนธรรม
เห็นความแตกต่างแต่สามารถหาแนวทางในการอยู่รว่ มกันและเรียนรูไ้ ปพร้อมกันได้
5. ด้านการนิเทศการศึกษา โรงเรียนควรมีการจัดอบรมส้าหรับครูผู้สอนเพื่อให้มีความรู้ในการพัฒ นา
ตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายของทางโรงเรียน และเมื่อได้รับการนิเทศทางการศึกษาก็สามารถหาแนวทางในการ
ปรับปรุงต่อไปได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาค่านิยม ทัศนคติโดยใช้กระบวนการคิดรูปแบบโรงเรียนการศึกษาทางเลือก
ของนักเรียนในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม
2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาค่านิยม ทัศนคติ โดยใช้กระบวนการคิดรูปแบบโรงเรียนการศึกษาทางเลือก
ของนักเรียนโรงเรียนพหุวัฒนธรรม โดยมีการจัดประกันคุณภาพการศึกษา (V+P+A) ควบคู่ไปด้วย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนพหุวัฒนธรรม อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง ส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ฉบับนีส้าเร็จด้วยดี ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์
ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ท่หี ลากหลายและมีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า
ขอบคุณ ดร. สุนทร คล้ายอ่้า อาจารย์ท่ีปรึกษา ที่ได้ให้ค้าปรึกษาแนะน้า พร้อมทังตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไข จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีเสร็จสมบูรณ์
ขอบคุณ ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ ศึกษานิเทศก์ช้านาญการพิเศษ มนัสวรรณ รุจิระพงศ์ และ นายพิชชากร
อานุ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ ที่ได้ให้การอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและได้ให้
ค้าแนะน้าแก้ไขข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและสมบูรณ์
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ขอบคุณผู้อ้านวยการโรงเรียน ในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นพืนที่
ทดลองใช้เครื่องมือในการศึกษาครังนี และได้ให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
ขอขอบคุณ กัลยาณมิตรทังหลายผู้ท่ีให้การอนุเคราะห์ข้อมูล และมีส่วนร่วมและเกี่ ยวข้องในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี
ขอระลึ กถึงคุ ณ พระศรีรัต นตรัย คุ ณ พระพุ ท ธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุณ บิดามารดา ครู อุ ปัชฌาย์
อาจารย์ และผู้มีพ ระคุณ ทังหลายที่ได้มีส่วนท้าให้ข้าพเจ้าเกิดสติ ปัญ ญา มีความรู้ ความสามารถ มีความมานะ
พยายาม มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ นานาในการศึกษาครังนี จนท้าให้กระบวนการเรียนรู้และการศึกษาวิจัย
ส้าเร็จลุล่วงด้วยดี
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การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
อาเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
Management of School Resources in Yom-Nuea Group Song District Phrae
Province in Phrae Primary Educational Service Area Office 1
มนัสนิตย์ จงปัญญานนท์1* และ สุนทร คล้ายอ่้า2
Manusanit Chongpanyanon1* and Sunthon Khlai-um2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมี วัตถุประสงค์ ดังนี (1) เพื่ อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บ ริห ารและครูในการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครูในการบริหารจัดการและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับคุณภาพความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 โดยภาพรวมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กทัง 9 ด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษา อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านบุคคล ด้านการอ้านวยการ ด้านการประเมินผล ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
ควบคุ ม โดยวงจรคุ ณ ภาพ PDCA ด้ านการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และด้ านการสรุป ผล (2) ผลการศึ ก ษาปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครูในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
อ้ าเภอสอง จั งหวัด แพร่ สั งกั ด ส้ านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแพร่ เขต 1 โดยใช้แ บบสอบถามแบบ
ปลายเปิด 9 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีผู้เสนอแนวทางจ้านวนมากที่สุด ได้แก่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ด้านการวางแผน และด้านบุคคล คือ สถานศึกษาควรให้ผู้บริหารและครู มี การจัดท้าหลักฐานการใช้แหล่ง
เรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบขันตอน เพื่อจัดท้าเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อไป
ควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ โดยให้มีส่วนร่วมในการด้าเนินการ แนะแนวทาง
การแก้ไข การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มปี ระสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ระดับคุณภาพความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : tungting.destiny@gmail.com

- Proceedings -

674

Abstract
This study has the following objectives: (1) to study the opinions of administrators and teachers in the
Management of school resources in Yom-Nuea Group Song District Phrae Province in Phrae Primary Educational
Service Area Office 1 (2) to study the problems and suggestions of teachers and administrators in managing and
developing the schools' resources of 'Yom - Nuea' educational network in Song district, Phrae province under
Phrae primary educational service area 1. The statistical data analysis were mean and standard deviation.
The research found that (1) the quality reviews of teachers and administrators in the management of
resources in Yom-Nuea education network overall small-size primary schools in the 9 levels is Good. Considering
it was found that the planning administration has the highest average. Followed by the personal management,
the director, the evaluation, the management, the budget, the PDCA cycle quality control, the data management
and the conclusion. (2) The findings and recommendations of the administrators and teachers in the schools
resources management in Yom-Nuea educational network in Song district, Phrae province under Phrae primary
educational service area 1 from the nine-topics open-ended questionnaire. The topics that was recommended in
the greatest number were the data management, the planning and the personal management. The
recommendation's shown that administrators and teachers should be prepared to provide proof of resources
using and organize the information continuously and presently. Those for compiling the school information then.
All the participants should be supported to involve in the management of resources managing, doing, advising
and developing the school resources.
Keywords: The quality reviews of teachers and administrators in the management of school resources

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542) มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี กล่าวว่า “การศึกษา”
หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกือหนุนให้บุคคลเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ้านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทัง สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทังนี ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด้าเนินงาน และการจัดตังแหล่ง
การเรีย นรู้ต ลอดชีวิ ต ทุ ก รูป แบบ ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสั ต ว์ สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2574) ด้านเป้าหมาย
สุ ด ท้ า ยของแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Ends) กล่ า วว่ า สถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับ สากล สามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
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บริบทเชิงพืนที่ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด้านสื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตาม
มาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการด้าเนินการจั ดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบ
สารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ทังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้า
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก
นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2559) ให้การศึกษาขันพืนฐานของประเทศไทย มีคุณ ภาพมาตรฐานระดับสากล บนพืนฐานของความเป็นไทย ให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพืนฐานส้าคัญในการ
เรียนรู้ระดับสูงขึนไป และการด้ารงชีวิตในอนาคต ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน จึงก้ าหนดนโยบายของส้ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559โดยเร่งปรับระบบสนับ สนุน การจัด การศึ กษา ที่สอดคล้องไปในทิศ ทางเดียวกัน มี การ
ประสานสั ม พั น ธ์กั บ เนื อหา ทั ก ษะและกระบวนการเรีย นการสอน ประกอบไปด้ วย มาตรฐานและการประเมิ น
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพืนฐานโดยเป้าประสงค์ท่ี 1 นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษา
ขันพืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณ ภาพ พัฒ นาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณ ภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการ
จัดการเรียนรูไ้ ด้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรูท้ งในห้
ั องเรียนและนอกห้องเรียน
ในสถานศึกษาทุกแห่ง จ้าเป็นต้องด้าเนินการให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่ให้เกิดความคุ้มค่า ยั่งยืน สถานศึกษาควรมีการควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการ
แหล่งเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดในการวิจัย ในด้านการวางแผน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการอ้านวยการ ด้าน
การควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการสรุปผล ด้านการประเมินผล ด้านบุคคลและ
ด้ านงบประมาณ ซึ่ งมี ค วามส้ าคั ญ ต่ อ การบริห ารแหล่ งเรีย นรู้ เพื่ อ ผู้ เรีย นได้ เรีย นรู้จ ากแหล่ งต่ าง ๆ จากผู้ ค นที่
หลากหลาย จะท้าให้ผู้เรียนและผู้สอน สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนเข้ากับวิถีชีวิต มีความผูกพันกับท้องถิ่น
เห็นคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และยังสามารถบูรณาการภูมิปัญญาไทยและสากล เพื่อน้าปรับใช้
กับวิถีไทยได้ นอกจากนี แหล่งเรียนรู้ยังเป็นแหล่งวิทยาการ ส้าหรับนักเรียนได้ฝึกสืบค้นข้อมูล ฝึกทักษะการสังเกต
ฝึกคิด ฝึกพัฒนาการ ช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความงาม ความสุนทรีย์ และก่อให้เกิดความสามารถทางการเรียนรู้
แบบองค์รวม ทังด้านความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการ และคุณ ลักษณะนิสัย ซึมซับสิ่งที่ดีงามจากภูมิปัญญา
หล่อหลอมจิตใจ เกิดความรัก ความศรัทธา และหวงแหนทรัพยากรของประเทศชาติ และเป็นการส่ง เสริมให้เกิด
เรียนรูท้ งในระบบ
ั
และนอกระบบตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
ดั ง นั น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ในโรงเรี ย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
การศึกษายมเหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เพื่อน้าผล
การศึกษาไปใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา ก้าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรูอ้ ื่น ๆ ในครังต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครูในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรี ย นของกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยการศึ ก ษายมเหนื อ อ้ า เภอสอง จั ง หวั ด แพร่ สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน คือ โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดกลาง และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษายมเหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการบริหารจัดการ
3. ด้านการอ้านวยการ
4. ด้านการควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA
5. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. ด้านการสรุปผล
7. ด้านการประเมินผล
8. ด้านบุคคล
9. ด้านงบประมาณ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครังนี เรื่องการบริห ารจัด การแหล่งเรียนรู้ข องโรงเรียนในกลุ่ม เครือ ข่ายการศึกษายมเหนื อ
อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยได้ก้าหนดขันตอนในการ
ด้าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนใน กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ้าเภอ
สอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านั กงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 10 โรงเรียน
จ้าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 10 คน และครู จ้านวน 85 คน รวมประชากรที่ใช้ในการศึกษาครังนี จ้านวน
95 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครูของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 76
คน มีวิธีการสุ่ม ดังนี ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางส้าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (สุวิมล
ติรกานันท์, 2554, หน้า 179) จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified random sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 5
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โรงเรียน จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน ตามระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษาของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1, 2559, สื่อออนไลน์) ค้านวณสัดส่วน
ของการสุ่มเพื่อหาจ้านวนกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนแต่ละขนาด จากนัน สุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนแต่ละขนาดด้วย
วิธีการสุ่มแบบง่าย แต่ละโรงเรียนเลือกผูบ้ ริหารสถานศึกษา 1 คน และครูที่สังกัดในโรงเรียน
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ (1) ข้ อ มู ล สถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม (2) ข้อมูลผลการด้าเนินงานการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายม
เหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) มี 5 ระดั บ จ้ านวน 57 ข้ อ โดยก้ า หนดความมากน้ อ ยของระดั บ ผลการ
ด้าเนินงานการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 9 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การอ้านวยการ ด้านการควบคุมโดยวงจรคุณ ภาพ PDCA ด้านการเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้านการสรุปผล ด้านการ
ประเมินผล ด้านบุคคล และด้านงบประมาณ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงของเนือหาจากผู้เชี่ยวชาญ
จ้านวน 3 ท่าน มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง IOC 0.67-1.00 และน้าไปไปทดลองใช้ (Try out) ได้ผลการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.97
การเก็บ รวบรวมข้อมู ล ผู้ วิจัยขอหนังสื อจากมหาวิท ยาลัยพะเยา เพื่ อติ ดต่ อขออนุญ าตเก็บ ข้อมู ล ถึ ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จ้านวน 5 โรงเรียน ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยการจัดส่งและรับคืนด้วยตนเอง โดยการน้าแบบสอบถามพร้อมกับส้าเนาหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ส่งมา ติดต่อกับโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล ไปขอความร่วมมือจากผู้บริหารและครูท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรูด้ ้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนในระยะเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ
(percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่ด้าเนินการรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
3. การวิเคราะห์ปัญ หาและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน โดยการวิเคราะห์เนือหาและจัดหมวดหมู่

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 76 คน เป็นเพศชาย 25 คน และเพศ
หญิง 51 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 5 คน และครู จ้านวน 71 คน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท้างานมากกว่า 30 ปีขึนไป โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จ้านวน 23 คน เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จ้านวน 28 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ จ้านวน 25 คน
ผลการวิเคราะห์ผลการด้าเนินงาน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
ยมเหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในภาพรวม พบว่า การ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก อยู่ในระดับมาก การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
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โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง อยู่ในระดับมาก และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับคุณภาพความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 โดยภาพรวมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ทัง 9 ด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษา อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผนอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านบุคคล ด้านการอ้านวยการ ด้านการประเมินผล ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
ควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการสรุปผล
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครู ในการศึกษาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรีย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยการศึ ก ษายมเหนื อ อ้ า เภอสอง จั ง หวั ด แพร่ สั งกั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
1. ด้านการวางแผน สถานศึกษาควรจัดตังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
โดยให้มีส่วนร่วมในการด้าเนินการ แนะแนวทางการแก้ไข การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มปี ระสิทธิภาพ
3. ด้านการอ้านวยการ สถานศึ กษาควรมีการจัดพื นที่ในการบริห ารจัดการแหล่งเรียนรู้ ที่เอือต่อการ
จัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา
4. ด้านการควบคุมโดยวงจรคุณ ภาพ PDCA สถานศึกษาควรมีการจัดการบริหารจัดการในทุกขันตอน
ตังแต่ขันตอนเริ่มต้น จนถึงขันตอนสุดท้าย ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบการควบคุมคุณภาพ
5. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาควรให้ผู้บริหารและครู มีการจัดท้าหลักฐานการใช้แหล่งเรียนรู้
และเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบขันตอน ทังข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เพื่อจัดท้าเป็น
ข้อมูลสารสนเทศ ต่อไป
6. ด้ า นการสรุ ป ผล สถานศึ ก ษาควรจั ด ท้ า รายงานผลการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ และผลการ
ด้าเนินงานทุก ๆ ขันตอน อีกทัง ควรจัดท้าเป็นข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
7. ด้านการประเมินผล สถานศึกษาควรจัดให้ผู้บริหารและครูร่วมก้ากับ ติดตามผลการบริหารจัดการและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ตรวจสอบประเมินผลด้านการด้าเนินงานตามแผน มีการปรับปรุง และการพัฒ นา มีการติดตามแก้ไขการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรูท้ ่ชี ัดเจน
8. ด้านบุคคล สถานศึกษาควรให้ผู้บริหารและครู มีการแต่งตังคณะกรรมการการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรูต้ ามโครงการและแผนงาน ประสานความร่วมมือในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อด้าเนินการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้
9. ด้านงบประมาณ ผู้บริหารและครู ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ อีกทั ง มีการรายงานด้าน
การเงิน การบัญชี พัสดุ และสวัสดิการ ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบ ติดตาม แนะน้าการปฏิบัติงาน
ด้ านงบประมาณและจั ด ท้ าบั ญ ชีรายรับ รายจ่ายของสถานศึ ก ษา ในการบริห ารจัด การแหล่ งเรียนรู้ มี ก ารระดม
ทรัพยากรและการลงทุนในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ จากหน่วยงานอื่น
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สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาผลการด้าเนินงาน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายม
เหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 สรุปผลและอภิปรายผล ได้
ดังนี
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ซึ่ง
จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง และโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ทัง 9 ด้าน เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการประเมินผล ด้านการ
อ้านวยการและด้านบุคคล ด้านการควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ด้ า นการสรุ ป ผลและด้ า นการวางแผน ระดั บ ความคิ ด เห็ น การบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ข องโรงเรีย น
ประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านการวางแผนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคคล ด้าน
การอ้านวยการ ด้านการประเมินผล ด้านสรุปผล ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านงบประมาณ และด้านการ
ควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ ด้านการวางแผนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่ สุด ด้านการ
ควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA ด้านการอ้านวยการกับด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ด้านการประเมินผล และด้านการสรุปผล ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษา อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านบุคคล ด้านการ
อ้านวยการ ด้านการประเมินผล ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ ด้านการควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการสรุปผล ดังนัน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
การศึกษายมเหนือ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปาริฉัตร สาตรา (2557) การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี (1) การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดั บ
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการด้าเนินงาน ด้านการตรวจสอบการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านการน้าผลการประเมินไป
ใช้ตามล้าดับ (2) แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี พบว่า ด้าน
การวางแผนการบริหารการจัดการแหล่งเรียนรู้ มีการก้าหนดยุ ทธศาสตร์วัตถุประสงค์ เป้าหมายการบริหารจัดการ
แหล่ งเรีย นรู้ในโรงเรียน จัด ระบบข้อ มู ล สารสนเทศแหล่ งเรีย นรู้ในโรงเรียน จั ด สรรงบประมาณให้ เพี ยงพอ การ
ตรวจสอบการใช้แหล่งเรียนรู้ ควรก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน สรุปและจัดท้ารายงานผลการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน การน้าผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุงแก้ไข จัดสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตย์ เงินฝรั่ง (2558) แนว
ทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันนา ต้าบลเกาะช้าง อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี (1) ผลการศึกษาสภาพและปัญหา การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สันนา ต้าบลเกาะช้าง อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในส่วนของผู้บริหารในภาพรวม มีระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81
- Proceedings -

680

และมีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีคา่ สูงสุด คือ ขันตอนการ
วางแผนมีค่าเฉลี่ย 4.18 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 รายการที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ขันตอนการ
ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข มีค่าเฉลี่ย 3.05 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 การศึกษาสภาพและ
ปั ญ หาการบริห ารจั ดการแหล่งเรียนรู้ข องศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ กบ้ านสั น นา ต้ าบลเกาะช้าง อ้ าเภอแม่ ส าย จั งหวัด
เชียงราย ในส่วนของผู้ปกครอง ในภาพรวมมีระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.73 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีค่าสูงสุด คือ ขันตอนการวางแผน มีค่าเฉลี่ย 4.16 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 รายการที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ขันตอนการตรวจสอบและขันตอนการประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ไข มีค่าเฉลี่ย 3.72 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 (2) ผลการหาเหตุและปัจจัยที่ส้าคัญ มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันนา ต้าบลเกาะช้าง อ้าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมเห็นด้วยร้อยละ 63.48 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 36.52 เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่
เห็นด้วยมากที่สุด คือ การบริหารก้าลังคน เห็นด้วยร้อยละ 69.36 และไม่เห็นด้วย 30.64 และรายการที่เห็นด้วยน้อย
ที่สุด คือ งบประมาณ เห็นด้วยร้อยละ 58.58 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 41.42 3. แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันนา ต้าบลเกาะช้าง อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึน โดยวางแผนให้ผู้บริหาร ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เน้นให้
ผู้เรียนเกิดทักษะ ส่งเสริมพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 จุดมุ่งหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
น้าลงมาปฏิบัติตามขันตอนในแผนที่ท้าไว้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง โดยศึกษาหน่วยการจัดประสบการณ์ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการใช้สถานที่ แหล่งเรียนรู้เหมาะสมตามสภาพท้องถิ่น แล้วนิเทศติดตาม ตรวจสอบการด้าเนินงาน แต่
ละขันของแผนงาน มีปัญหาด้านไหนเปลี่ยนแปลงบ้าง การใช้แหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอก ควรมีการวัดและ
ประเมินผล บันทึกไว้อย่างเป็นระบบ น้าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผล สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก ให้เกิดการ
พัฒนา การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ควรมีการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อน้าไปใช้ต่อไป
จากผลศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครู ในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรี ย นของกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยการศึ ก ษายมเหนื อ อ้ า เภอสอง จั ง หวั ด แพร่ สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยใช้แบบสอบถาม 9 ด้าน ดังนี
1. ด้านการวางแผน สถานศึกษาควรจัดตังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่ว นร่วมในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
โดยให้มีส่วนร่วมในการด้าเนินการ แนะแนวทางการแก้ไข การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มปี ระสิทธิภาพ
3. ด้านการอ้านวยการ สถานศึ กษาควรมีการจัดพื นที่ในการบริห ารจัดการแหล่งเรียนรู้ ที่เอือต่อการ
จัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา
4. ด้านการควบคุม โดยวงจรคุณ ภาพ PDCA สถานศึกษาควรมีการจัดการบริหารจัดการในทุกขันตอน
ตังแต่ขันตอนเริ่มต้นจนถึงขันตอนสุดท้าย ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบการควบคุมคุณภาพ
5. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล สถานศึกษาควรให้ผู้บริหารและครูมีการจัดท้าหลักฐานการใช้แหล่งเรียนรู้
และเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบขันตอนทังข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อจัดท้าเป็น
ข้อมูลสารสนเทศต่อไป
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6. ด้ า นการสรุ ป ผล สถานศึ ก ษาควรจั ด ท้ า รายงานผลการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ และผลการ
ด้าเนินงานทุก ๆ ขันตอน อีกทัง ควรจัดท้าเป็นข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
7. ด้านการประเมินผล สถานศึกษาควรจัดให้ผู้บริหารและครูร่วมก้ากับ ติดตามผลการบริหารจัดการและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ตรวจสอบประเมินผลด้านการด้าเนินงานตามแผน มีการปรับปรุง และการพัฒ นา มีการติดตามแก้ไขการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรูท้ ่ชี ัดเจน
8. ด้านบุคคล สถานศึกษาควรให้ผู้บริหารและครู มีการแต่งตังคณะกรรมการการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรูต้ ามโครงการและแผนงาน ประสานความร่วมมือในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อด้าเนินการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้
9. ด้านงบประมาณ ผู้บริหารและครู ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ อีกทัง มีการรายงานด้าน
การเงิน การบัญชี พัสดุ และสวัสดิการ ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบ ติดตาม แนะน้าการปฏิบัติงาน
ด้ านงบประมาณและจั ด ท้ าบั ญ ชีรายรับ รายจ่ายของสถานศึ ก ษา ในการบริห ารจัด การแหล่ งเรียนรู้ มี ก ารระดม
ทรัพยากรและการลงทุนในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ จากหน่วยงานอื่น
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการวางแผน
1.1 ในขันตอนการวางแผนสถานศึกษา ควรแต่งตังครูหรือผู้รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบและรู้หน้าที่ของตนเอง สามารถด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรูไ้ ด้เต็มที่
1.2 สถานศึกษาควรจัดตังคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการบริหารจัดการ
2.1 สถานศึกษาควรมีการด้าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรูใ้ ห้ชัดเจน
2.2 สถานศึกษาควรแจ้งถึงแนวการด้าเนินงานให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้เกี่ยวข้องทราบว่า สถานศึกษาได้มีการ
วางแผน มีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายอย่างไร มีกจิ กรรมส้าคัญอะไรที่ควรส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีอยูใ่ นสถานศึกษาและชุมชน
2.3 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ โดยให้มีส่วนร่วมใน
การด้าเนินการ แนะแนวทางการแก้ไข การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มปี ระสิทธิภาพ
3. ด้านการอ้านวยการ
3.1 สถานศึกษาควรให้ผู้บริหารและครู มีการประสานความร่วมมือทุกขันตอนในการด้าเนิน งานบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้
3.2 สถานศึกษาควรมีการจัดพืนที่ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้ชัดเจนเป็นสัดส่วน
4. ด้านการควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA
4.1 สถานศึกษาควรมีการจัดการบริหารจัดการในทุกขันตอน ตังแต่ขันตอนเริ่มต้นจนถึงขันตอนสุดท้าย
ในการบริหารจัดการ
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4.2 สถานศึกษาควรให้ผู้บริหารและครู มีการจัดท้าหลักสูตรในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ
จัดท้าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรายงานผลการด้าเนินงาน
4.3 ควรส้ารวจและจัดท้าข้อมูลสารสนเทศ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด
และความต้องการ
5. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ควรมีการจัดท้าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้แต่ละประเภทให้เหมาะสม เพื่อสามารถ
น้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สถานศึกษาควรให้ผู้บริหารและครู มีการจัดท้าหลักฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ทังภายนอกและภายใน
สถานศึกษา
5.3 สถานศึกษาควรให้ผู้บริหารและครู มีการจัดท้าหลักฐานการใช้แหล่งเรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบขันตอน ทังข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เพื่อจัดท้าเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อไป
6. ด้านการสรุปผล
สถานศึกษาควรจัดท้ารายงานผลการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และผลการด้าเนินงานทุก ๆ ขันตอน
อีกทังควรจัดท้าเป็นข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
7. ด้านการประเมินผล
สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ในทุกขันตอน
การบริหารจัดการ
8. ด้านบุคคล
8.1 ควรมีการบริหารจัดการอัตราก้าลังครูแ ละบุคลากรในสถานศึกษา ต่อการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรูต้ ามความสามารถ และความถนัด
8.2 ควรมีการสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
8.3 ควรมีการสร้างแรงจูงใจและประสานความร่วมมือ รวมทัง ควรชีให้ตระหนักและเห็นความส้าคัญ
แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. ด้านงบประมาณ
9.1 สถานศึกษาควรขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มเติมให้เพียงพอ เพื่อน้ามาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการเรียนรูใ้ ห้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
9.2 สถานศึกษาควรมีการด้าเนินกิจกรรมในการหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น
องค์การบริหารส่วนต้าบล หน่วยงานเอกชน ร้านค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะสามารถน้างบมาสนับสนุนในการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรูไ้ ด้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
เพื่อน้าผลการประเมินไปพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรี ยนขนาด
เดียวกัน หรือต่างขนาดกัน เพื่อน้าผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับใช้ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ของตน
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.สุนทร คล้ายอ่้า
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยการศึกษา และคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ค้าแนะน้าปรึกษา ตลอดจน
ตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส้าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี
ขอขอบพระคุ ณ ดร.สุ น ทร คล้ ายอ่้ า อาจารย์ ท่ี ป รึก ษา ที่ ได้ ให้ ค้ าปรึก ษาแนะน้ า พร้อ มทั งตรวจสอบ
ปรับปรุง แก้ไข จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจ้าวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา นางธัญ ชนก จัน ทรศร ผู้อ้ านวยการโรงเรีย นผาแดงวิท ยา อ้ าเภองาว จังหวัด ล้ าปาง ส้ านั ก งานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาล้าปาง เขต 1 และนางสุมาลี ศรีใหญ่ ครู วิทยาฐานะ ช้านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนชัย
(ประชาอุ ทิศ) ส้ านั กงานเขตพื นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาแพร่ เขต 1 ที่ก รุณ าให้ ค้ าแนะน้ า แก้ไข และตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าครังนีสมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ อ้านวยความสะดวก และความร่วมมือ ในการเก็บข้อมู ลและ
ตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ผู้ศึกษาขอมอบและอุทิศแด่บิดา มารดา
ครูอาจารย์ ตลอดถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตลอดถึงครอบครัว ที่มีส่วนสนับสนุน และให้ก้าลังใจด้วยดีตลอดมา
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย
THE STUDY OF STATES AND PROBLEMS OF THE LEARNING RESOURCES
ADMINISTRASTION IN PRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL, GENERAL EDUCATION
DEPARTMENT, CHIANGRAI PROVINCE.
พระครูวิชิตวีราภรณ์ ก้าจัด1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Phrakru Wichitweeraporn Kamchat1* and Thidawan Aunkong2

บทคัดย่อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ตามสถานภาพส่วนบุคคล และศึกษาข้อเสนอแนะของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่ มพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครังนีได้แก่ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียน
กลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จ้านวน 21 โรงเรียน รวมทังหมดจ้านวน 283 คน ได้ก้าหนด
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยใช้ตารางของเครจชี่ และมอร์แกน (KreJcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จ้านวน
162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน
กลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีทังหมด 4 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม,
ด้านการก้าหนดกลยุทธ์, ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และด้านการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ ผู้ศึกษาน้าข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
และเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้คา่ T-test
ผลการศึกษาพบว่า ในด้านที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในภาพรวมมีระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านที่ 2 การก้าหนดกลยุทธ์ ในภาพรวมมีระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ด้านที่ 3 การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ ในภาพรวมมีระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก และด้านที่ 4 การควบคุมและประเมินกล
ยุทธ์ ในภาพรวมมีระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จ้าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05, จ้าแนกวุฒิการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีวุฒิ การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05, จ้าแนกตามขนาดของ
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โรงเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในโรงเรียนที่ มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม การก้าหนดกลยุทธ์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์

Abstract
The purpose of this independent study were to study academic leadership of Phrapariyattidhamma
schools, Division of general education, Chiangrai Province, to study administrator's technology competency of
Phrapariyattidhamma schools, Division of general education, Chiangrai Province and to study relationship
between academic leadership and administrator's technology competency of Phrapariyattidhamma schools,
Division of general education, Chiangrai Province. Data were collected from 235 people through the
questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard
deviation, and Pearson Product-Moment Correlation Coefficient.The results study showed that 1) the academic
leadership of Phrapariyattidhamma schools, Division of general education, Chiangrai Province in overall were at
high level and data on the other side at high level. 2) The administrator's technology competency of
Phrapariyattidhamma schools, Division of general education, Chiangrai Province in overall were at high level and
data on the other side at high level. And 3) the relationship between academic leadership and administrator's
technology competency of Phrapariyattidhamma schools, Division of general education, Chiangrai Province were
significantly positive correlation at high level (R=0.788) of 0.01 respectively. This independent research. Purpose
to study the strategic management of Buddhist Scripture School. Department of General Education Chiang Rai
province Comparison of Strategic Management in Buddhist Scripture Schools. Department of General Education
Chiang Rai province According to personal status and to study the suggestions of strategic management in the
Sacred Scripture School. Department of General Education Chiang Rai province the population used in this study
were the administrators and teachers of the school. Department of General Education There are 21 schools in
Chiang Rai Province at the total of 283 students. Using the Krejcie & Morgan tables at the 95% confidence level
in the total of 162 students, the instruments used in this study were a questionnaire about the strategic
management in the Buddhist Scripture School. Department of General Education Chiang Rai province there are 4
aspects of environmental analysis, strategic planning, and strategy implementation. And control and strategic
assessment. The data collected were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation
of the sample. And compare the data using the T-test.
The results showed that in the first aspect of environmental analysis. The overall level of strategic
management is at the highest level. Overall, the level of strategic management was at a high level. Overall, the
level of strategic management was at a high level, and the fourth aspect was strategic control and evaluation.
Overall, the level of strategic management was at the highest level. Comparison of Strategic Management
Opinions in Buddhist Scripture Schools. Department of General Education the sexes in Chiang Rai province were
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different for different sexes. There were statistically significant differences at the 0.05 level, classified by
educational background. There were statistically significant differences at the 0.05 level, classified by size of the
school. The samples were in different sizes. There were statistically significant differences at the 0.05 level.
Keywords: Strategic Management in Schools, Scriptures, Strategic Planning, Environmental Analysis, Strategy
Implementation. And control and strategic assessment

บทนา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2534 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2535 โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมการศาสนา เพื่ อจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนที่บวช
เรียนในพระพุทธศาสนา ท้าให้คณะสงฆ์ได้ด้าเนินการด้านการศึกษามากขึน กรมการศาสนาจึงได้จัดตังกลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึนตามภาคต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระและช่วยควบคุมดูแลกันเอง โดยมีพระสงฆ์
เป็นผู้ควบคุมดูแลกันเอง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล้าปาง ล้าพูน
แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ เป็นกลุ่มที่ 8 เรียกชื่อว่า “กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 8” โดยมี
ประธานกลุ่มฯ เป็นหัวหน้าบริหารงานในกลุ่มนัน ๆ และต่อมาปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแบ่งส่วนราชการแผ่นดินแยก
กรมการศาสนา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ กรมการศาสนาและโดยให้ ก รมการศาสนาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนสังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี
ใน ปี พ.ศ. 2548 มี โรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาที่ ได้ รับ อนุ ญ าตจั ด ตั งขึ นมากกว่า 300
โรงเรียน จึงได้แบ่งเขตกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใหม่เป็น 14 กลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย อยู่ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 6 ซึ่งมีจังหวัดพะเยา
แพร่ น่านและล้าปาง อยู่ในกลุ่ มเดียวกัน โดยยึดเอาการปกครองของคณะสงฆ์ภาค 6 เป็นที่ตัง เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการบริหารจัดการ
จากหลักการดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การน้าหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหาร
โรงเรียนจะช่วยให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่ต้องการได้ ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน
เป็นกระบวนการการบริหารที่ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก้าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ และการควบคุม และประเมินกลยุทธ์ ซึ่งถือว่าเป็นแนวด้าเนินการที่มีความต่อเนื่อง และน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติท่ีท้าหน้าที่ให้การศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลของชาติโดยตรงประกอบกับโรงเรียนเริ่มมีความอิสระทางการบริหารมากขึน อันเนื่องมาจากการ
กระจายอ้านาจทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2545 มาตรา 9(2) สถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะต้องรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามหมวด 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และในมาตรา 60(4) ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียน หรือ
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณโดยเฉพาะการปฏิรูปทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา ในส่วนของ
การบริหาร และการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาก้าหนดให้โรงเรียนต้องจัดท้าแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
โรงเรียน
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จากแนวคิดและข้อมูลดังกล่าว ชีให้เห็นถึงความจ้าเป็นของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าส่วนใหญ่ จะเป็น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์เท่านัน ผู้วิจัยในฐานะ
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน
กลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน และครูว่ามีสภาพเป็น
อย่างไรมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการรับรู้การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร จึงได้ท้าการศึกษาวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึก ษา จังหวัดเชียงราย ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขึน โดยได้ศึกษาแนวคิดการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ในหลายมิติ แล้วน้ามาสรุป สังเคราะห์ ประเมินค่าน้าหนัก ที่เป็นจุดเด่นของการบริหารเชิงกลยุทธ์
เพื่อก้าหนดเป็นตัวแปรในการศึกษา ได้ 4 ด้าน คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก้าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ การควบคุม และการประเมินกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย, 2.
เพื่อเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย ตาม
สถานภาพส่วนบุคคล และ 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
1. ต้าแหน่งหน้าที่ คือ
1.1 ผู้บริหารโรงเรียน
1.2 ครู
2. ขนาดโรงเรียน คือ
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง

ตัวแปรตาม
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2. การก้าหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในครังนี ผู้วิจัยได้
ท้าการศึกษา ค้นคว้าเอกสารต้าราและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีขอบข่ายเนือหา
สาระ ดังนี
1. การบริหารงานในโรงเรียน
1.1 การบริหารวิชาการ
1.2 การบริหารงานงบประมาณ
1.3 การบริหารงานบุคคล
1.4 การบริหารงานทัว่ ไป
2. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์
2.1 ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์
2.2 ความส้าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์
2.3 หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์
2.4 กระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ์
3. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
3.2 การก้าหนดกลยุทธ์
3.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
3.4 การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดท้าแผนกลยุทธ์
4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแผนกลยุทธ์
4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการน้าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
4.4 งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครูของโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ได้มาโดยการก้าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจชี่และมอร์แกน (KreJcie & Morgan) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % จ้านวน 162 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามถึง เพศ ต้าแหน่งหน้าที่ วุฒิ การศึกษา และขนาด
โรงเรียน เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน มีจ้านวน 40 ข้อ เพื่อสอบถามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จ้านวน 4 ด้าน
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มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวั ด เชี ย งราย วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหาความถี่ (f) และค่ าร้อ ยละ (%) และการ
เปรียบเทียบข้อมูล T-Test
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
น้าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และน้าไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.94
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอน ดังนี
1. น้ าหนั งสื อ จากวิท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา ไปขออนุ ญ าตจากผู้ อ้ านวยการสถานศึ ก ษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จ้านวน 21 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในด้านที่ 1 การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในภาพรวมมีระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด พิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ อาชีพของประชาชนในท้องถิ่น รายได้
ของท้องถิ่น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ การวิเคราะห์ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการศึกษาว่ามีความเพียงพอต่อ
ความต้องการของโรงเรียน และค่าเฉลี่ยต่้าสุด ได้แก่ การน้าผลการวิเคราะห์น้าประเด็นที่วิเคราะห์แล้ว มาจัดเรียง
แยกเป็นด้านโอกาส-อุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในด้านที่ 2 การก้าหนดกลยุทธ์ ในภาพรวมมีระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม อยู่
ในระดับ มาก พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การระบุภาพความส้าเร็จที่ต้องการ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูก
เลือกในลักษณะของการประมาณการ ที่คาดว่าจะต้องเกิดขึนในอนาคต 3–5 ปี ข้างหน้า รองลงมา คือ การก้าหนด
วัตถุประสงค์เฉพาะ และก้าหนดตัวชีวัดความส้าเร็จที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด
ได้แก่ ให้ความส้าคัญต่อความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมในเชิงโอกาสและอุปสรรคที่เปลี่ยนแปลงไปกับศักยภาพที่
เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนของโรงเรียน
ส้าหรับด้านที่ 3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ในภาพรวมมีระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติ
ธรรม อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การแต่งตังคณะท้างาน และก้าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รองลงมา คือ การสร้างความเข้า ใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนกล
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ยุท ธ์ของโรงเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้ าสุ ด ได้แก่ ทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสี ยกับ การปฏิบั ติตามกลยุท ธ์ของ
โรงเรียนที่วางไว้
และด้านที่ 4 การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ในภาพรวมมีระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรี ยนกลุ่มพระ
ปริยัติธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การติดตามประเมินกลยุทธ์โดย
ใช้เครื่องมือที่สร้างขึนตามปฏิทินที่ก้าหนดรองลงมา คือ การก้าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน และการ
หาแนวทางปรับปรุงกลยุทธ์ของโรงเรียนร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน และ
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการติดตามประเมินกลยุทธ์จากการใช้เครื่องมือที่สร้างขึนและการปรับปรุงแก้ไข
กลยุทธ์ของโรงเรียนที่บกพร่องให้ดีขนึ
การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารเชิ งกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จ้าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ใน
โรงเรียนกลุ่มพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จ้าแนกวุฒิการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จ้าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส้าคัญ และอภิปรายผลจากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี
1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามทัศนะของ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรมอยู่ในระดับมาก ทังโดย
ภาพรวมและรายด้าน ทังนีเพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่ต้องมีความรอบรู้ในเรื่องของการบริหารโรงเรียน
เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนจะต้องผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรเตรียมผู้บริหารโรงเรียนก่อนการเข้าสู่ต้าแหน่ง และ
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ข้อ 6 ได้ก้าหนดคุณสมบัติของ ผู้
ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน ต้องมีมาตรฐานความรู้แ ละประสบการณ์วิชาชีพ ไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ท่ีมีมาตรฐาน
ความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าระดับปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
โดยจะต้องมีความรู้ในเรื่องหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา การบริหาร
ด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการ การเงิน การพัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการ
นักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารการประชาสัมพันธ์และ
ความสัมพันธ์ชุมชน คุณธรรมจริยธรรมส้าหรับผู้บริหารโรงเรียน ประกอบกับผู้บริหารโรงเรียนได้มีการศึกษาดูงาน
การอบรม การสัมมนาในโอกาสต่างๆ และการได้เข้าประชุมประจ้าเดือนของผู้บริหารโรงเรียนท้าให้มีปฏิสัมพันธ์กัน
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ระหว่างผู้ บ ริห ารโรงเรีย นในระดับ ต่ างๆ อีก ทั งยังได้ เรียนรู้ จากการปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นท้ าให้ มี
ประสบการณ์มากยิ่งขึน และผู้บริหารโรงเรียนเองจะต้องศึกษา ใฝ่หาความรู้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนา
ตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้รทู้ ันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนอยูต่ ลอดเวลา
ในส่วนของครูผู้สอนนัน เนื่องจากปัจจุบันข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได้ก้าหนดคุณ สมบั ติของผู้ประกอบวิชาชีพ ครู ที่จะต้องมี มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ท่ีมีมาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือ
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารั บรอง จึงท้าให้ครูผู้สอน จ้าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการบริหารโรงเรียน ประกอบกับการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน เป็นการบริหารที่มีจะต้องท้าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทังภายในภายนอกตลอดจน
การวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตแล้วจึงน้าเอาประเด็นต่าง ๆ มาเพื่อประเมินสถานภาพของโรงเรียนแล้วก้าหนดเป็น
กลยุทธ์ มีการด้าเนินงานตามกลยุทธ์ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละประเด็น ผู้บริหาร
โรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุถึงความส้าเร็จได้ ครูผู้สอนจึงเป็นบุคคลส้าคัญที่จะต้องรับรู้และปฏิบัติตามกลยุทธ์
ต่าง ๆ ของโรงเรียน จึงท้าให้ครูผู้สอนมีระดับของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม อยู่ในระดับ
มาก และเนื่องจากการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาอุดรธานี ซึ่งอยู่ภายใต้การก้ากับ
ดูแลของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เป็นการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 39 ได้ก้าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ้านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาและโรงเรียนหรือสถานศึกษา ปรกอบกับในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กระจายอ้านาจ พ.ศ. 2550 ท้าให้โรงเรียนหรือ สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึน แต่ใน
ขณะเดียวกันโรงเรียน จะต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายเพิ่มมากขึน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้แทนของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล รวมทังข้าราชการครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ บทบาทหน้าที่ในการ
บริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างมีคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
นอกจากนีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไข
เพิ่ มเติม พ.ศ.2545) ที่ให้ ความส้าคัญ ต่อคุณ ภาพการศึกษา ส่งผลให้มีการตรวจสอบ ระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา การประเมินมาตรฐานโรงเรียน ท้าให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ทางผู้บริหารโรงเรียนจะต้องบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน บนพืนฐานหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นเครื่องมือในการน้าวิสัยทัศน์ และนโยบายไปสู่กลยุทธ์ในการปฏิบัติต่อไป
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 75)
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญศรี ไชยบุดดี (2546) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การจัดท้าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
ประถมศึกษาอ้าเภอกันทรวิชัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า การจัดท้าแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของกัญญา ทาสระคู (2546) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้เทคนิคกระบวนการมีส่วนร่วม จากการวิจัย
พบว่ า ผู้ บ ริห ารและครูมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก นอกจากนี ยั งมี งานวิ จั ย ของเสรี ขามประไพร (2547) ซึ่ ง
ท้ าการศึ กษาวิจัยเรื่อง การมี ส่ วนร่วมในการวางแผนกลยุ ท ธ์ส ถานศึ ก ษา ของข้าราชการครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า
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สภาพการมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ของข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก งานวิจัยของปณิธาน วรรณวัลย์ (2547) ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การด้าเนินการวางแผน
กลยุทธ์โรงเรียนมั ธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จากการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร
หัวหน้าแผนงาน ด้าเนินการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทังในภาพรวมและรายด้านมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก และงานวิจัยของสุทัศน์ ลาหนองแคน (2550) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์และประธานกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 อยู่ในระดับมาก
2. ในด้านของความแตกต่างทางวุฒิการศึกษา และความแตกต่างทางด้านเพศ มีผลโดยตรงต่อการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ทังโดยภาพรวมและรายด้าน โดย
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต) จะมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระ
ปริยัติ ธรรมได้ ดี มีคุ ณ ภาพ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเป็ น รูป ธรรมกว่าผู้ บ ริห ารโรงเรียนที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริญ ญาตรี
(ปริญญาบัณฑิต) และมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนมากกว่าครูผู้สอน ทังนีเพราะผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นบุคคลที่ต้องรู้เรื่องหลักการบริหาร ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนนัน เป็นการบริหารแบบหนึ่งที่
ผู้บริหารต้องศึกษา ท้าความเข้าใจ และน้ามาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนี
ในปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนจะต้องจบการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และก่อนการ
แต่ งตั งให้ ด้ ารงต้ าแหน่ งผู้ บ ริห ารโรงเรีย นจะต้ อ งผ่ านการอบรมในหลั ก สู ต รตามที่ ก.ค.ศ. ก้ าหนด ประกอบกั บ
ครูผู้สอนมีภาระงานในการสอนมาก ไม่มีเวลาในการศึกษางานในเรื่องของการบริหาร และไม่มีเวลาในการวางแผน
เพื่อการด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ไม่มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการต่าง ๆ ในโรงเรียน จึงท้า
ให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ในเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนมากกว่าครูผู้สอน นอกจากผู้บริหารโรงเรียน
หรือครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาแตกต่างกันจะมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
โรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันแล้ว เรื่องเพศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
กระทบต่อความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยจะเห็นได้จาก ผู้บริหารทังหมดในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย จะเป็นผู้ชาย ด้วยเหตุผลข้อนีจึงส่งผลให้ ผู้บริหารหรือครูผู้สอนที่เป็นเพศชายจะมีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มากกว่าเพศหญิง
ดังเช่นงานวิจัยของ สายรุ่ง ปลั่งกลาง (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลยผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 งานวิจัยของบุญ
เลียง ค้าชู (2544) ซึ่งได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การด้าเนินงานสร้างแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส้านักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีการด้าเนินงานสร้าง
แผนกลยุทธ์ โดยรวมและรายด้านผู้บริหารมีการด้าเนินงานมากกว่าครู อาจารย์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
และงานวิจัยของ เฮนเดอร์สัน (Henderson, 2000) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการพัฒนาและ
การน้าแผนประกอบไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาใช้วิธีการศึกษาโดย เข้าไปสังเกตในโรงเรียนและสัมภาษณ์ตัวต่อ
ตัว รวมทังการวิเคราะห์จากเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาไปปรึกษาคณะกรรมการ
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เพื่อด้าเนินการตามแผน ท้าให้กังวลใจและได้รับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับแผนส้าเร็จรูปของโรงเรียนน้อยหรือไม่ได้รับการ
อบรมเลย ท้าให้ขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของแผน
3. การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีระดับของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรมแตกต่างกัน ทังโดย
ภาพรวมและรายด้าน การก้าหนดกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางมีลักษณะที่แตกต่างกับผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กอย่างเห็นได้ชัด จากข้อมูลที่ได้ท้าการส้ารวจและวิเคราะห์มา จึงท้าให้ทราบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง
มีการบริห ารงานเชิงกลยุท ธ์ในโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามั ญ ศึกษา จังหวัดเชียงรายดีกว่าผู้บริห าร
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก้าหนดไว้ ทังนีเพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่ต้องมีความรอบรู้ใน
เรื่องของการบริหารตามที่กล่าวไว้แล้วในข้อ 1 และในปัจจุบันการบรรจุแต่งตังผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ผู้ท่ีได้รับการ
บรรจุแต่งตังใหม่จะได้บรรจุให้ด้ารงต้าแหน่งในโรงเรียนขนาดเล็กและเมื่อมีคุณวุฒิหรื อมีประสบการณ์เพิ่มมากขึน ก็
จะได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปด้ารงต้าแหน่งในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ขึนตามล้าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน
ในโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นผู้ท่ีมีวัยวุฒิและมีประสบการณ์ในการบริหารมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็ก ประกอบกับการบริหารงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีภาระงานมาก ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องใช้
ทักษะ และกลยุทธ์ในการบริหารงานมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในส่วนของครูผู้สอน จะต้องเป็นบุคคลที่มี
มาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วิชาชีพ และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันจะมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการ
บริหารในโรงเรียน แตกต่างกัน ทังนีขึนอยู่กับภารกิจของโรงเรียน และการมอบอ้านาจในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนต้องมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานตามแนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขัน
พืนฐานที่เป็นนิติบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปจึงท้าให้ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ้านวนครูน้อยต้องรับผิดชอบ
และรับรู้การบริหารงานต่าง ๆ มากขึน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับครูผู้ สอนท้าให้ไม่มีเวลาใน
การศึกษาและรับรู้งานได้อย่างเต็มที่ ส่วนครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลาง จะได้รับผิดชอบเป็นงานเพียงบางเรื่อง
ประกอบกับการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีการตังคณะท้างานในรูปของทีมงานเข้ามารับผิดชอบงาน
ต่าง ๆ ในโรงเรียนจึงท้าให้มีโอกาสรั บรู้การบริหารงานแตกต่างกัน ส่งผลให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาด
กลาง และขนาดเล็กแตกต่างกันตามไปด้วย
สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของบุ ญ เลียง ค้ าชู (2544) พบว่า บุค ลากรในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
โดยรวมมีการด้าเนินงานสร้างแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแตกต่างกับโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 งานวิ จั ย ของจรั น ต์ จิ ต อร่า ม (2545) ได้ ท้ า วิ จั ย เรื่ อ ง การใช้ ทั ก ษะการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 งานวิจัยของ อิทธิ สุทธิภูมิ (2546)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีระดับการปฏิบัติการในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการศึกษาวิจัยของอิทธิ สุทธิภูมิ (2546) ที่ได้
ศึก ษาวิจั ยเรื่อ ง กระบวนการวางแผนกลยุท ธ์ข องสถานศึ กษาระดั บ มั ธยมศึ ก ษาสั งกัด กรมสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวัด
สมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีระดับการปฏิบัติในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ติ และงานวิจัยของสายรุ่ง
ปลั่งกลาง (2547) ซึ่งพบว่า ข้าราชการครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
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โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของอภิวัฒ น์ งามการ (2549) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การประเมินแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขันพืนฐาน เขตตรวจราชการที่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผล
การประเมินแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน จ้าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ในภาพรวม จะเห็นว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับการปฏิบั ติสูงกว่าขนาดเล็ก เมื่อจ้าแนกรายด้าน
พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับการปฏิบัติมากกว่าขนาดเล็กทุกด้าน ส่วนโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดเล็กมีระดับ
การปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย ฉบับนีส้าเร็จด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณ มหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทถวายความรู้ท่หี ลากหลายและมีประโยชน์แก่อาตมภาพ
เจริญพรขอบคุณ ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์ท่ีปรึกษา ที่ได้ให้ค้าปรึกษาแนะน้า พร้อมทังตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไข จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีเสร็จสมบูรณ์
ขออนุโมทนาบุญขอบคุณ ดร.น้าฝน กันมา อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.
อนวัช อุ่นกอง ผู้อ้านวยการโรงเรียนดอนแสนใจ ( ตชด อนุสรณ์ ) และ พระภาวนาโกศลเถร วัดมงคลธรรมกายาราม
ที่ได้ให้การอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและได้ให้ค้าแนะน้าแก้ไขข้อบกพร่องจนมีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดพะเยา ที่ได้เมตตาให้ใช้
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นพืนที่ทดลองใช้เครื่องมือในการศึกษาครังนี และได้ให้
ความช่วยเหลือทุกด้าน
ขอกราบขอบพระคุณประธานกลุ่มพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ที่ได้เมตตาให้ใช้
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวั ดเชียงราย จ้านวน 21 โรงเรียน เป็นพืนที่การศึกษา อ้านวยความ
สะดวก และให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จนท้าให้การศึกษาสามารถด้าเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี
ขออนุโมทนาขอบคุณ อุบาสก-อุบาสิกา และกัลยาณมิตรทังหลายผู้ท่ีให้การอนุเคราะห์ข้อมูล และมีส่วน
ร่วมและเกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี
ขอระลึ ก ถึ งคุ ณ พระศรีรั ต นตรั ย คุ ณ พระพุ ท ธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุ ณ บิ ด ามารดา ครู อุ ปั ช ฌาย์
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทังหลายที่ได้มีส่วนท้าให้อาตมภาพเกิดสติ ปัญญา มีความรู้ ความสามารถ มีความมานะ
พยายาม มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ นานาในการศึกษาครังจนท้าให้กระบวนการเรียนรูแ้ ละการศึกษาวิจัยส้าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CUPT QA ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และข้อเสนอแนะการด้าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษา คื อ ผู้ บ ริห าร บุ ค ลากรสายวิ ช าการ
บุคลากรสายสนับสนุน นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชันปีท่ี 1 – 4 ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จ้านวน
288 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน น้าผลเทียบกับเกณฑ์เพื่ออภิปราย และใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มผู้บริหาร โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview)
สรุปผลการวิจัย พบว่า สภาพการด้าเนินการการบริหารระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทัง 13 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยการด้าเนินการในแต่ละด้านจากมากไปน้อยตามล้าดับ คือ ด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านผลงานของผู้เรียน
ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน ด้านการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านการก้ากับมาตรฐานหลักสูตร ด้านการรับและการส้าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ด้านการได้
งานท้าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ ด้านการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ด้านข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน ด้านบุคลากร
ได้รับการพัฒนา และด้านผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย ข้อเสนอจากการวิจัย คือ ควรศึกษาการ
บริหารการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ได้แก่ คณะ
วิทยาลัย ศูนย์ กอง และสถาบัน เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการด้าเนินการการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
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Abstract
The study was intended to study the administration of quality assurance system according to Education
quality assurance in the Council of the University Presidents Quality Assurance (CUPT QA) in School Of Nursing,
University of Phayao. and suggestion. The sample was the 288 administrator lecturer supporting and college
student from school of nursing, University of Phayao, alumni and supervisors in undergraduate program.
Questionnaire was selected to be the research tool and analyzed statistical in percentage, average, standard
deviation and compared to find the average score for discussion.
The results were found that overall and thirteen indicators suggestion the administration of quality
assurance system according to Education quality assurance in the Council of the University Presidents Quality
Assurance (CUPT QA) in School Of Nursing, University of Phayao. Were at highest level. The data in quality of
graduate for bachelor in greatest and least is research of lecturer.
Keywords: Quality assurance system, Quality assurance in education

บทนา
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก้าหนดปณิธานร่วมกันว่า “ปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for
Community Empowerment” มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 5 ประการ คือ 1) เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และ
เรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท้า และเป็นคนดีของสังคม 2) เพื่อท้าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่
ชุมชน 3) เพื่อการบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 4) เพื่อท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ 5) เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่น
ในธรรมาภิ บ าล (มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา, 2558) จะเห็ น ได้ ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามี ค วามส้ าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และน้าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน การประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยต้องมี และด้าเนินการอย่างจริงจังเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับ สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด้าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตังแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยครังนันยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันคณะ
พยาบาลศาสตร์ได้ด้าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การให้ความรู้ การให้
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การให้ บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาร่ ว มกั บ
มหาวิ ท ยาลั ย การเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง การรั บ การประเมิ น ตรวจสอบจากคณะกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นประจ้าทุกปีการศึกษา ในระยะเวลา 15 ปีท่ีผ่านมาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เป็นไปตามมาตรา 47 หมวดที่ 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ประกอบด้วยระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งมีส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และ
ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นผู้รับผิดชอบตามล้าดับ
นัน ได้ก้าหนดตัวบ่งชีเพื่อประเมินสถาบันอุดมศึกษาแยกชุดกัน ซึ่งเป็ นภาระส้าหรับสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก
โดยตัวบ่งชีของทัง 2 หน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2557 ก็ยังคงแยกชุดกัน นอกจากนีตัวบ่งชียังไม่สะท้อนคุณภาพตามบริบท
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ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความหลากหลาย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงมีมติแต่งตังคณะท้างานพัฒนาตัว
บ่งชีการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ในคราวประชุมครังที่ 2/2556 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อ
พัฒนาตัวบ่งชีที่เหมาะสม กอปรกับ เมื่อพิจารณาความในมาตรา 48 ในพรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ ที่ระบุว่า “...การ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก...” (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ, 2542)
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ จึงเห็นควรก้าหนด
เกณฑ์การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ ภายในที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่มของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกเป็ น ชุ ด เดี ย วกั น เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ม ากที่ สุ ด และเป็ น ภาระ
ต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ก้ า หนดให้
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
คณะท้างานฯ จึงได้พิจารณาจัดท้าเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทังระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบั น รวมเรียกว่า Council of the University Presidents Quality Assurance (CUPT QA) ทั งนี ที่ป ระชุม อธิก ารบดี
แห่งประเทศไทย ในการประชุมครังที่ 6/2557 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก้ากับ
ของรัฐ ในการประชุมครังที่ 1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาในที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษาในที่ประชุม อธิการบดี มหาวิท ยาลัยในก้ากับ ของรัฐ ใช้ระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษา CUPT QA ที่คณะท้างานฯ ได้พัฒนาขึนโดยหวังให้เกิดการบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันภายใต้บทบาทที่ต่างกัน เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้
ลดภาระที่เกิ ด จากการท้ างานซ้ าซ้ อ น และได้ ใช้เกณฑ์ ท่ีค้ านึ งถึงแนวทางของเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การ
ด้ าเนิ น งานที่ เป็ น เลิ ศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) มุ่ งสู่ ก ารด้ าเนิ น การตามแนว EdPEx
อย่ างเต็ ม รูป แบบต่ อ ไป โดยที่ ผ่ านมามี ส ถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้าคุ ณ ทหารลาดกระบั ง มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีธรรมชาติท่ีใกล้เคียงกัน
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย น้ า ร่ อ ง ทั ง 3 สถาบั น จึ ง ร่ ว มกั น พั ฒ นาคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา CUPT QA ฉบั บ ปี
การศึกษา 2557 ขึน โดยภายหลังมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน 5
สถาบันน้าร่องที่ใช้ระบบ CUPT QA ในปีการศึกษา 2557

วัตถุประสงค์การศึกษา
1.เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ CUPT QA ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการด้าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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วิธีวิทยาการวิจัย
การด้าเนินการวิจัยครังนี ผู้วิจัยมุ่งศึกษา เรื่อง การบริหารระบบประกันคุณ ภาพตามเกณฑ์ การประกัน
คุณภาพศึกษาCUPT QA ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การด้าเนินการวิจัยครังนี ใช้วิธีการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Methods Research) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research)
และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

ผลการศึกษา
พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพการด้าเนินการการบริหารระบบประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทัง 13 ด้าน ใน
ภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.25) เรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ด้านด้านคุณภาพบัณฑิต อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.63) รองลงมา ด้านผลงานของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ด้านผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย อยู่ในระดับมาก (  = 3.89) ตามล้าดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT
QA ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี
ผลการศึกษาอาจอธิบายไดวา การด้าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ CUPT QA เปนเรื่องใหม
ผูบริหาร และผู้ปฏิบัติยังไมมีทิศทางการด้าเนินงานที่ชัดเจนในการด้าเนินงาน ยึดติดและเคยชินกับการด้าเนิน งาน
ประกันคุณ ภาพการศึกษาในรูปแบบเดิม การปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการใหองคกรเปนที่ยอมรับและมี
มาตรฐาน อยู่ในระดับเดียวกันกับหนวยงานอื่นในสังกัดมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้าเปนตองอาศัยระยะเวลาในการศึกษา
ความมุ งมั่นทุมเท ในการบริหารองคกรและพัฒ นาระบบงาน ใหกาวสู ความเปนเลิศอยางตอเนื่องการด้าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ซึ่งเปนเรื่องที่ยากตอการด้าเนินงานใหบรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ส้าหรับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา และไดด้าเนินการดังกลาวมา
เพียง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2557–ปีการศึกษา 2560) จึงถือวาเปนกาวแรกในการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ประกันคุณภาพ เปนชวงของการเริ่มศึกษา ปรับเปลี่ยน เรียนรู การเตรียมการ และด้าเนินงาน ดังนัน การด้าเนินงาน
ดังกลาวจ้าเปนตองอาศัยความรวมแรงรวมใจ ความเปนน้าหนึ่งใจเดียวกันในการด้าเนินงานทุกองคประกอบตองมี
ศักยภาพในการด้าเนินงานใหบรรลุผล ทุกฝายตองเสียสละเวลาในการด้าเนินงาน ที่จะใหผลการด้าเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายตามเกณฑ์ 13 ตัวบ่งชี CUPT QA Indicator ซึ่งแตละขันตอนมีเกณฑการใหคะแนนที่ละเอียด เจาะลึก
ซับซอน ตองมีผลการด้าเนินงานที่เปนรูปธรรม สามารถตอบโจทย์ เกณฑ์ องคประกอบ ไดอย่างครอบคลุม สามารถ
ตรวจสอบขอมูล และแหลงที่มาไดอยางชัดเจน มีท่ีมาของแหลงขอมูล โดยทางมหาวิทยาลัย ไดมีนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิท ยาลัย แตเดิมที่เปนองคกรภายใต
การก้ากับดูแลโดยรัฐบาล (มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา) เปลี่ยนสถานภาพมาเปนมหาวิทยาลัย
ในก้ากับของรัฐแทน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสนั บสนุนและสงเสริม ใหทุกสวนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ไดน้ า
แนวทางเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มาใช้เครื่องมือในการพัฒนาองคกร ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็ น 1 ใน 5 สถาบัน น้าร่องที่ใช้ระบบ CUPT QA ในปีการศึก ษา 2557 ซึ่งในการด้าเนินงานดังกลาวจ้าเปน ตอง
อาศัยผูท่ีมีความรูความเขาใจความสามารถ และประสบการณในการด้าเนินงานดังกลาวสูง และที่เปนหัวใจส้าคัญ
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ของการด้าเนินงานการประกันคุณภาพเพื่อองคกรที่เปนเลิศ คือ การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับที่มีความรู ความ
เขาใจ ในการด้าเนินงานประกันคุณภาพ CUPT QA แตจากผลการศึกษาอาจยังมีบางดานที่เปนเรื่องยากตอความเขา
ใจของบุคลากรระดับปฏิบัตกิ ารลงมาเพราะบางครังอาจไมมี สวนรวมในการด้าเนินงานดังกลาว

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้าเร็จลงได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ค้าปรึกษาและช่วยแนะน้า
แก้ไขข้อ บกพร่อ งต่ าง ๆ อย่างดี ยิ่งจาก ดร.สุ นทร คล้ ายอ่้ า อาจารย์ท่ี ป รึก ษา ที่ก รุณ าให้ ค้ าแนะน้ า ข้อคิด และ
แนวทางที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดจากการท้าการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองในครั งนี ซึ่ ง ท้ า ให้ ผู้ วิ จั ย ได้ ค วามรู้ และประสบการณ์ อ ย่ า งกว้ า งขวางในการท้ า วิ จั ย ครั งนี จึ ง ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี
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Chiang Rai Primary Educational Service Area 3
กิตติธร หล้าปิมปา1* และ สุนทร คล้ายอ่้า2
Kittithon Lapimpa1* and Sunthorn Kraneaum2
บทคัดย่อ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สาย
เวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียง
พางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัด
ส้ านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 3 จ้ าแนกตามสถานภาพส่ วนบุ ค คล ประชากรที่ ใ ช้ใน
การศึกษาครังนี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจ้าปีการศึกษา 2559 จ้านวน 8 โรงเรียน ผู้บริหาร
จ้านวน 15 คน และครูผู้ส อน จ้ านวน 202 คน เครื่องมื อ ที่ ใช้ในการศึ กษา ได้ แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้สถิติ หาค่าความถี่ (f) ค่าร้อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (μ)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) สถิตทิ ดสอบที (T-Test) และสถิติทดสอบค่าเอฟ (F-Test) พบว่า
1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่
สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
พบว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุต่างกัน มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา
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ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่ การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 โดยภาพรวมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ที่ ร ะดั บ .05 ส้ า หรั บ ในด้ า น เพศ อายุ
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน และพบว่าครูผู้สอนที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระดับ .01 และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริห ารสถานศึ กษาตามหลักธรรมาภิ บาลของผู้ บ ริหารสถานศึก ษา กลุ่ม โรงเรียนแม่ส ายเวียงพางค้า สังกั ด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส้าหรับ
ในด้านเพศ อายุ ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: บริหารงาน หลักธรรมาภิบาล

Abstract
The School Administration according to the Good Governance of the School Administartors in Maesai
wiangphangkham network under the office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3, the objectives of
this study were 1) to study the administration of the schools according to good governance principles of school
administrators in the opinions of school administrators and teachers. Mae Sai Group School 2) To compare the
administration of schools according to good governance principles of school administrators in the opinions of
school administrators and teachers. Mae Sai Group School Under the jurisdiction of the Office of Chiang Rai Area
Education Service Area 3, classified by personal status The population used in this study are the school
administrators. And teachers in schools Mae Sai Group School Under the jurisdiction of the Office of Chiang Rai
Educational Service Area 3, for the academic year 2556, 8 schools, 15 administrators, and 202 teachers. The
instruments used in the study were the 5 rating scales. Frequency, percentage, mean, standard deviation (σ),
t-test, and F-Test. that's
1. The administration of the schools according to good governance principles of school administrators in
the opinion of school administrators. Mae Sai Group School Under the jurisdiction of the Office of Chiang Rai
Provincial Primary Education Area 3, the overall picture was at a high level. And it was found that the
administration of schools according to the good governance of school administrators in the opinions of teachers.
Mae Sai Group School Under the jurisdiction of the Office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 3, the
overall picture was at a high level.
2. Compare the school administration according to the good governance principles of school
administrators in the opinion of school administrators and teachers. Mae Sai Group School Under the jurisdiction
of the Office of
Chiang Rai Primary Education Area 3, classified by personal status, it was found that: School
administrators of different ages. There were opinions on the administration of the schools according to good
governance principles of school administrators. Mae Sai Group School Under the jurisdiction of the Office of
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Chiang Rai Provincial Primary Education Area 3, the overall difference was significantly different at the .05 level.
In my opinion no different. And found that teachers with different qualifications Experience in working together.
There were opinions on the administration of the schools according to good governance principles of school
administrators. Mae Sai Group School Under the jurisdiction of the office of the Office of Chiang Rai Area
Education Service Area 3, the difference was statistically significant at .01 level and the teachers with different
experiences had opinions regarding the administration of the institution according to the principles of good
governance of the persons. school administrators Mae Sai Group School Under the jurisdiction of the Office of
Chiang Rai District Primary Education Area 3, the difference was statistically significant at the .05 level. For sex,
the age of opinion was not significantly different.
Keywords: Administration, the Good Governance

บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทังด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
สังคม ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยได้มี
การน้าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ดังที่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 10 มีเป้าหมายด้านธรรมาภิบาล เพื่ อมุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึน มี
คะแนนภาพลักษณ์ของความโปร่งใสอยู่ท่ี 5.0 ภายในปี 2554 และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรร
มาภิบาลในบริบทไทย ให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล
และวั ฒ นธรรมสั น ติ วิ ธี เ พิ่ ม ขึ นในระยะของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และการบริห ารงานของผู้บ ริหารในสถานศึกษามีผลต่ อ
คุณธรรมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังเช่น ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (2544, หน้า 1) กล่าวไว้ว่า การขาดคุณธรรมและจริยธรรมในระบบราชการมีผลกระทบต่อการท้า งานของ
ข้าราชการและการพัฒนาบ้านเมืองเพราะข้าราชการคือบุคคลส้าคัญในการน้านโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้บรรลุผล
ส้าเร็จ และระบบราชการ คื อ หั วขบวนในการขั บ เคลื่อ นการพั ฒ นาประเทศ หากข้าราชการส่วนใหญ่ ข าด ขวัญ
ก้าลังใจ มีความท้อแท้สินหวัง การท้าราชการก็ไม่ประสบผลส้าเร็จ จึงสมควรมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่ม
ของข้าราชการ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน และสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานได้
ดังนัน รัฐบาลจึงก้าหนดวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายเพื่อปรับให้ภาคราชการท้างานด้วยความตระหนักในหลัก
คุณธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ท้างานด้วยความสุจริตโปร่งใส ประหยัด ใช้หลักความรู้ หลักเหตุผล เกิด
ประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล มี จิต ส้ านึ ก ในการท้ างานเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน ซึ่ งเงื่อ นไขคุ ณ ธรรมที่ ต้ อ ง
เสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา
ในการด้าเนินชีวิต ไม่โลภ แบ่งปัน และไม่ตระหนี่ สถานศึกษาขันพืนฐานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความ
เป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ้านาจและ
การบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งให้การจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษาจะต้องน้าหลักธรรมมาภิบาล ทัง 6
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หลั ก มาบู ร ณาการเข้ า กั บ การด้ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ สถานศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 9-11) นอกจากนีนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 2550-2551 มี
การเร่งรัด การปฏิรูปศึกษา โดยยึดคุณ ธรรมน้าความรู้ ใช้คุณ ธรรมเป็นพื นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยง
ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (2550, หน้า 3) ดังนันผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการศึกษา เป็นผู้น้าทาง
คุณธรรมและเป็นแบบอย่างทีด่ ีของสังคม
ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 เป็ น หน่ ว ยงานการศึ ก ษาสั ง กั ด ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม ก้ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขันพืนฐานในเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้านวน 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอแม่จัน อ้าเภอ
เชียงแสน อ้าเภอแม่สาย อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง อ้าเภอดอยหลวง ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจ้านวน 153 โรงเรียน มี
สถานศึกษาเอกชนในระบบจ้านวน 18 โรงเรียน และมีสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ จ้านวน 20 โรงเรียน มีภารกิจ
หน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขันพืนฐาน โดยเป็นไปตามหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 และมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรเปลี่ยนแปลงวิธีก ารปฏิบัติงานเพื่อ
น้าไปสู่เป้าหมาย 5 ด้าน (We Change to 5 goals) ดังนี 1) นักเรียนมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึน 2) นักเรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความส้านึกในความเป็นไทยตามค่านิยม 12 ประการ 3)
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่ วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 4) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ 5) ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
สถานศึกษาขันพืนฐานกลุ่มโรงเรีย นแม่สายเวียงพางค้าได้จัดตังเมื่อ พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ
กระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พ.ศ. 2546 โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาได้ ร่ว มมื อ กั น สร้างเครือ ข่ า ยยกระดั บ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ดี ยิ่ ง ขึ น มี
มาตรฐานใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นการจัดระบบและกระจายอ้านาจการจัดการศึกษาในประเทศไทยให้ครอบคลุมมากขึน
โดยการรวมโรงเรียนในต้าบลแม่สาย จ้านวน 5 โรง และต้าบลเวียงพางค้า จ้านวน 4 โรง รวมทังสิน 9 โรง ในการจัด
การศึกษาของกลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นไปตามกลยุทธ์ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ของกลุ่มโรงเรียนได้นนั ผู้บริหารต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ดั ง นั น ผู้ ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาและครูผู้ ส อนในกลุ่ ม โรงเรี ย นแม่ ส ายเวีย งพางค้ า สั งกั ด ส้ านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 3 เพื่อน้าผลการศึกษาไปใช้ปฏิบัติในบริหารสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศ อายุ ต้าแหน่ง และประสบการณ์ต่างกันมีการใช้ หลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2. ครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ วุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ต่างกันมีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาในครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 และศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนแม่สาย
เวี ย งพางค้ า สั งกั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 3 ซึ่ งในบทนี จะกล่ าวถึ งประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การสร้างเครื่องมือในการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ี
ใช้ในการวิจัย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่
สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจ้าปีการศึกษา 2559 จ้านวน 8
โรงเรียน ผู้บริหาร จ้านวน 15 คน และครูผู้สอน จ้านวน 202 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนี ผู้ศึกษาได้ใช้เป็นการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อน กลุ่ ม โรงเรี ย นแม่ ส ายเวี ย งพางค้ า สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทัง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ที่ผู้
ศึ ก ษาสร้างขึน แบ่ งประเด็ น ค้ าถามเป็ น 6 หลั ก คื อ หลั ก นิ ติ ธรรม หลั ก คุ ณ ธรรม หลั ก ความโปร่งใส หลั ก ความ
รับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด
ชุดที่ 1 ส้าหรับผู้บริหารสถานศึกษา มีทงหมด
ั
2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาตามขอบข่ ายการบริห ารงานของสถานศึ ก ษา โดยแบบสอบถามมี ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิรท์ โดยก้าหนดค่าของล้าดับคะแนนดังนี
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5 หมายถึง มีการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับน้อยที่สุด
ชุดที่ 2 ส้าหรับครูผสู้ อน มีทงหมด
ั
2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตามหลักธรรมาภิบาลต่อการจัด
การศึกษาตามขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิรท์ โดยก้าหนดค่าของล้าดับคะแนนดังนี
5 หมายถึง มีการปฏิบัติงานของครูผสู้ อน ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานของครูผสู้ อน ในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานของครูผสู้ อน ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานของครูผสู้ อน ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานของครูผสู้ อน ในระดับน้อยที่สุด
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ผู้ศกึ ษาได้ด้าเนินการสร้างตามล้าดับขันตอน ดังนี
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เนือหา จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้าง
แบบสอบถาม ภายใต้ขอบข่ายของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. ก้าหนดขอบข่ายของข้อค้าถามการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาให้
ครอบคลุม แล้วสร้างแบบสอบถามจากขอบเขตดังกล่าว
3. น้ าแบบสอบถามที่ส ร้างเสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ วเสนออาจารย์ท่ี ป รึก ษาการศึ ก ษาค้น คว้าด้ วยตนเองเพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบ แนะน้าแล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึน
4. น้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.สันติ บูรณชาติ

อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. นายระดับ ตาเต
ผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ
ผู้อ้านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สาย
(สายศิลปศาสตร์)
3. นางสาวสุภารัตน์ อุ่นเสาร์
ครู ช้านาญการพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
เพื่ อ พิ จ ารณา ตรวจสอบ ความเที่ ย งตรงของเนื อหา (Content Validety) ความถู ก ต้ อ งเหมาะสม ความ
ครอบคลุม ความสมบูรณ์ของข้อค้าถาม และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ น โดยการหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อถามกับลักษณะเฉพาะของเนือหาตามวิธีของ Rovinelli and Hambleton (1978, pp. 34 – 37
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อ้างอิงใน ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546, หน้า 140) โดยก้าหนดค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.67–1.00 แสดงว่าข้อ
ค้าถามนันใช้ได้
5. น้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครัง
6. น้าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนเกาะช้าง
สังกัดส้ านักงานเขตพื นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 จ้านวน 30 คน ซึ่งไม่ เป็ น กลุ่ม ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาในครังนี แล้วน้ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
coefficient) ของ Cronbach (1990, p. 204 อ้างอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 125) ได้เท่ากับ .98
7. หลังจากนันน้าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองไปปรับปรุงแก้ไขอีกครังหนึ่งแล้วน้าแบบสอบถามที่สมบูรณ์
ไปเก็บข้อมูลกับกลุม่ ประชากรในการศึกษาต่อไป

ผลการศึกษา
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน กลุ่ม
โรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ท้าการศึกษาการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียด
ในภาพรวม
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถม
ประถม ศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

หลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักนิตธิ รรม
ด้านหลักคุณธรรม
ด้านหลักความโปร่งใส
ด้านหลักการมีส่วนร่วม
ด้านหลักความรับผิดชอบ
ด้านหลักความคุ้มค่า
รวมเฉลี่ยทุกด้าน

𝛍
4.44
4.47
4.63
4.44
4.62
4.35
4.49

𝛔
0.29
0.30
0.35
0.30
0.25
0.31
0.22

ความหมาย
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตาราง 1 ผลการศึก ษาพบว่า การบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลัก ธรรมาภิ บ าล ในการปฏิ บั ติ งานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.49) โดยเรียงล้าดับดังนี มากที่สุดได้แก่ ด้านหลักความโปร่งใส (μ = 4.63)
รองลงมาได้แก่ ด้านหลักความรับผิดชอบ (μ = 4.62) รองลงมาได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม (μ = 4.47) รองลงมาได้แก่
ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรม ด้ า นหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม (μ = 4.44) และน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นหลั ก ความคุ้ ม ค่ า (μ = 4.35)
ตามล้าดับ
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิ บั ติงานของครูผู้ สอน กลุ่ม โรงเรียนแม่ส ายเวียงพางค้ า สั งกั ดส้ านั กงานเขตพื นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

หลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักนิตธิ รรม
ด้านหลักคุณธรรม
ด้านหลักความโปร่งใส
ด้านหลักการมีส่วนร่วม
ด้านหลักความรับผิดชอบ
ด้านหลักความคุ้มค่า
รวมเฉลี่ยทุกด้าน

𝛍
4.15
4.24
4.41
4.11
4.38
4.31
4.27

𝛔
0.58
0.51
0.51
0.57
0.57
0.51
0.48

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 16 พบว่า ผลการศึกษาพบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.27) โดยเรียงล้าดับดังนี มากที่สุดได้แก่ ด้านหลักความโปร่งใส (μ = 4.41) รองลงมา
ได้แก่ ด้านหลักความรับผิดชอบ (μ = 4.38) รองลงมาได้แก่ ด้านหลักความคุ้มค่า (μ = 4.31) รองลงมาได้แก่ ด้าน
หลักคุณธรรม (μ = 4.24) รองลงมาได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม (μ = 4.15) และน้อยที่สุดได้แก่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม
(μ = 4.11) ตามล้าดับ

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียน
แม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นที่
ส้าคัญ และน้ามาอภิปรายผล 2 ประเด็น คือ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชีย งราย เขต 3 และเปรียบเที ย บการบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ในการปฏิ บั ติ งานของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ดังนี
1. การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1.1 จากผลการศึกษา พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและการ
ท้างานในหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรอง ปัญ สังกา (2548, หน้า 99-100) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง พฤติ
กรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ในจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการวิจัยของพระสกล ฐานธมฺโม (2556, หน้า
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83-87) ได้ ท้ าการวิ จั ย เรื่ อ ง การบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาในจั งหวั ด
นครสวรรค์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.2 การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สาย
เวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเป็น
เพราะว่าครูผู้สอนมีความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและการท้างานในหน่วยงาน ยอมรับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อตกลงต่าง ๆ ของสถานศึกษา และการสนับสนุนให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ มีความเป็นธรรม
เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีการสนับสนุนบให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม
ขยัน อดทน มีระบียบวินัย และอาจเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทางพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระสกล ฐานธมฺโม (2556, หน้า 83-87) ได้ท้าการ
วิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด นครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของทินกร อัครศรีชัยโรจน์ (2551, หน้า 119) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกั น ทั งนี อาจเป็น เพราะว่า ผู้บ ริห ารมี การปฏิบั ติ งาน การบริห ารสถานศึ กษาตามหลั กธรรมาภิบ าลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยไม่ได้แบ่ง แยกชาย-หญิง จึงท้าให้การปฏิบัติของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (2556, หน้า 83-87) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมา ภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุต่างกันมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สั งกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมแตกต่างกัน ทังนีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีการเจาะจงช่วงอายุของแต่ละคนจึงท้าให้การปฏิบัติของผู้บริหาร
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูปลัดจุลภัค เขมวีโร (2558, หน้า 94) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดนนทบุรี พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุแตกต่างกั นมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบุรี ไม่แตกต่างกัน
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต้าแหน่งต่างกัน มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทังนีอาจเป็นเพราะว่างผู้บริหารมีการปฏิบัติต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมา ภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นต้าแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษาเหมือนกัน จึงท้าให้ไม่แตกต่างกัน
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูปลัดจุลภัค เขมวีโร (2558, หน้า 95) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบุรี พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต้าแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ไม่
แตกต่างกัน
2.4 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ ง านต่ า งกั น มี ก ารปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทังนีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนมากมผู้บริหารมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันจึงท้าให้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูปลัดจุลภัค เขมวีโร
(2558, หน้า 95) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบ าลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยม มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีระยะเวลาใน
การท้างานที่ไม่แตกต่างกัน จึงท้าให้ความคิดเห็นในหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน
2.5 ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีการปฏิ บัติงานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่ม
โรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมไม่แตก
ต่างกัน ทังนีอาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนมีการปฏิบัติงานต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยไม่ไ ด้
แบ่งแยกชาย-หญิง จึงท้าให้การปฏิบัติของครูผู้สอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระปลัดไพรวัลย์
ชาคโร (2558, หน้า 90) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส้านักการศึกษา ส้านักงานเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร พบว่า ครูมีเพศแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส้านักงานการศึกษา
ส้านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.6 ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่ม
โรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน ทังนีอาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนปฏิบัติต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ช่วงอายุของแต่ละคนของ
ครูผู้สอนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระปลัดไพรวัลย์ ชาคโร (2558, หน้า 91) ได้ท้าการวิจัย
เรื่อ ง การบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริห ารโรงเรีย นประถมศึ ก ษา สั งกั ด ส้ านั ก การศึ ก ษา
ส้านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส้ า นั ก งานการศึ ก ษา ส้ า นั ก งานเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.7 ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม
แตกต่างกัน ทังนีอาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนมีการปฏิบัติต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน
จึงท้าให้การปฏิบัติของครูผู้สอนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม
(2556, หน้า 83-87) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามหลัก ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์แตกต่างกัน
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2.8 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล กลุ่มโรงเรียนแม่สายเวียงพางค้า สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน ทังนีอาจเป็นเพราะว่า ครูที่มีประสบการณ์การท้างานน้อยกว่าสามารถใช้เทคโนโลยีและมีความ
รับผิดชอบต่องาน ไม่มีการเลือกงานที่จะปฏิบัติจึงเป็นผลให้ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีการ
รับรู้พฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑามาส นาค
ปฐม (2559, หน้า 97) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา
วัดใหญ่ อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า การบริห ารการศึกษาตามหลั กธรรมาภิบ าลของผู้บริหารโรงเรียน
เทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครังนี ผู้ศกึ ษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาน้าผลการศึกษาไปใช้ ดังนี
1. ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารควรบริหารสถานศึกษาโดยการยึดกฎระเบียบ แนวการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มี
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม และเสมอภาคในทุกเรื่อง และผู้บริหารควรให้ครูมี
ส่วนร่วมในการก้าหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติในสถานศึกษาพร้อมทังมีการประชุมชีแจงให้เข้าใจ
ตรงกัน
2. ด้ านหลั ก คุ ณ ธรรม ผู้ บ ริห ารควรยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ งดี งาม และปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณครู
3. ด้านหลักความโปร่งใส ผู้บริหารควรมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระบบการท้างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ค้าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงานตลอดจนติดตาม ตรวจสอบการท้างาน
ของสถานศึกษาอย่างทั่วถึง
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารควรก้าหนดบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้
ตรงตามความรูค้ วามสามารถและชัดเจนในการมอบหมายงาน
6. ด้านหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารรณรงค์ให้ครูและนักเรียนมีการประหยัดพลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด และผู้บริหารควรควบคุมดูแล บ้ารุงรักษา ตกแต่ง ซ่อมบ้ารุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่้าเสมอ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาครังนี ผู้ศกึ ษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาน้าผลการศึกษาไปใช้ ดังนี
1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหาร
2. ศึกษาความมีประสิทธิภาพของการใช้รูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิจั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ างสู งในความกรุณ าของ ผศ.ดร.สั น ติ บู รณะชาติ ต้ าแหน่ งอาจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายระดับ ตาเต ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สาย นางสาว
สุภารัตน์ อุ่นเสาร์ ต้าแหน่ง ครูช้านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลแม่สาย ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา
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พร้อมทังให้ค้าแนะน้าตลอดระยะเวลาในการท้าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี และได้โปรดกรุณาให้ค้าแนะน้า
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยความเอาใจใส่ จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบั บ นี ส้ า เร็ จ ลุ ล่ ว งได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละทรงคุ ณ ค่ า ผู้ วิ จั ย ในฐานะที่ ท้ า งานอยู่ ค รู โรงเรี ย นอนุ บ าลแม่ ส าย มี
ความส้าคัญในอันที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ประสบความส้าเร็จตามความมุ่งหมายของคนและสังคม
กิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ โดยตรงนั่นเอง
ขอขอบพระคุณผู้บริหารงาน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แห่ง ตลอดจน
ผู้ เชี่ ย วชาญที่ ท้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ร่ า งรู ป แบบการวิ จั ย ที่ ก รุ ณ าให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม และให้ข้อมูลส้าคัญแก่ผู้วจิ ัย จนช่วยให้การวิจัยครังนีส้าเร็จไปด้วยดี
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การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
School administration according to philosophy of sufficiency economy in
schools under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3
เชาวรัช ศิริอา้ มาต1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Chaovarat Siriammart1* and Ruksit Suttipong2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั งนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนกตามประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง และขนาด
โรงเรีย น กลุ่ ม ตั วอย่ าง จ้ านวน 234 คน เครื่อ งมื อ ที่ ใช้เป็ น แบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
วิเคราะห์โดยแจกแจง ความถี่คา่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
โดยมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และท้าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการศึกษา พบว่า
1. ระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการ
ปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านหลักสูตรและการจั ดการเรียนการสอน และด้านที่มี
การปฏิบัตินอ้ ยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
2. ผลการเปรีย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครูต่ อ การบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนกตามประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี
2.1. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนกตามประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่แตกต่างกัน
2.2. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน
สังกั ด ส้านัก งานเขตพื นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่ างกั นอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : chaovarat.sit@gmail.com

- Proceedings -

714

คาสาคัญ: การบริหารสถานศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
The aims of study were to 1) Study level School administration according to philosophy of sufficiency
economy in schools under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3. 2) Compare teacher comments to
School administration according to philosophy of sufficiency economy in schools under the Office of Chiang Rai
Primary Education Area 3 Classified by Sufficiency Economy Experience and school size. The sample group was
234 people. The research instruments were checklist. Data were frequency, percentage, mean, standard
deviation and one-way ANOVA, at the .05 level of significance and Performed individually by Scheffe's method.
The results showed that
1. The results to study level School administration according to philosophy of sufficiency economy in
schools under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3, overall, there is a high level of practice. And
when considering each side, found that, there are many levels of practice. The most practical side is curriculum
and instructional management, The side with the least practice is the development of personnel of the school.
2. The results to study compare teacher comments to School administration according to philosophy of
sufficiency economy in schools under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3 Classified by Sufficiency
Economy Experience, were not different and school size.
2.1. Teacher comments to School administration according to philosophy of sufficiency economy in
schools under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3 Classified by Sufficiency Economy Experience,
were not different and school size.
2.2. Teacher comments to School administration according to philosophy of sufficiency economy in
schools under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 3 Classified by school size, difference was
statistically significant at .01 level.
Keywords: School Administration, Sufficiency Economy

บทนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9
ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไว้ นับตังแต่ พ.ศ.2517 และต่อมาในวันที่ 29
พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2542 พระองค์ทรงพระราชทานบทความเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับส้านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน้าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ในการ
ด้าเนินชีวิต (สุขสรรค์ กันตะบุตร, 2553, หน้า 9) ขณะนีได้หยั่งรากลึกลงในสังคมไทย พระองค์ทรงให้ความส้าคัญกับ
“การพั ฒ นาคน” ในการด้าเนินวิถีชีวิตอย่างมั่นคงบนพื นฐานของการพึ่ งตนเอง ความพอมีพ อกิน การรู้จักความ
พอประมาณ การค้านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท
ตระหนักถึงความถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณ ธรรมเป็นกรอบในการด้ารงชีวิต (ส้านักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ , 2554, หน้ า 7) ในการพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น จะต้ อ งให้
ความส้าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
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ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมกับรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21
และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอือต่อการพัฒ นาคุณ ภาพคน สถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง
สามารถเป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ นในอนาคต (กระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2554, หน้ า 1) ใน
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย มาตรา 78 และมาตรา 83 ได้ ก้ าหนดให้ รัฐ ต้ อ งส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
ด้าเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประภาพร สุปัญญา, 2550, หน้า 5) รัฐบาลจึงได้มีการน้าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นหลักในการก้าหนดนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจ และ
นโยบายด้านสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 1-5) โดยส้านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันให้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด้ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นปรัชญาน้าทางในการพัฒ นาประเทศ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หน้า 10-11) ต่อเนื่องมาถึงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งมีหลักการส้าคัญ คือ
1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งขึนในทุกระดับ 2)
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส้าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 3) พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ และเป็นองค์
รวมและ 4) ยึดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2570 “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขันพืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกือกูลและเอืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแข่งขันได้ในเวทีโลก
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิ ภาคและโลกได้อ ย่างมี ศักดิ์ ศรี ” เป็ นเป้าหมาย (กระทรวงศึก ษาธิการ, 2554, หน้า 54)
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนของประเทศ ได้มุ่งเน้นความส้าคัญกับการ
พัฒนาคน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้น้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา มุ่งพัฒ นาสถานศึกษาในการน้อมน้าหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีขอบข่ายการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
จัดการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา (ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558, หน้า 1) และในปี พ.ศ.2559 กระทรวงศึกษาธิการได้มี
ค้าสั่ง ที่ สป.1700/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง นโยบายที่เป็น จุดเน้นพิ เศษในการตรวจ
ราชการของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้ในข้อที่ 7 ในจ้านวน 8 ข้อ คือ “การส่งเสริม
การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 1)
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบด้วย อ้าเภอแม่จัน อ้าเภอแม่สาย อ้าเภอ
เชี ย งแสน และอ้ า เภอแม่ ฟ้ า หลวง มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด จ้ า นวน 150 โรงเรี ย น (ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2558, หน้า 1) มีเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้น้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขันพืนฐาน และตระหนักถึงคุณค่าของการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการบ่มเพาะนักเรียนให้มีจิตส้านึกของการด้าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับบริบทของสังคม จึงได้ด้าเนินตามแนวนโยบายกระทรวง
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ศึกษาธิการมาปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรมโดยส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนให้เน้นด้าเนินการบริห าร
สถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อั น ก่ อ ให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมชั ด เจนในส่ ว นของ
สถานศึกษานัน ๆ การน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใ ช้ในการบริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายการ
ขับ เคลื่ อนการบริห ารสถานศึ กษาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงสู่ส ถานศึก ษา เป็ น การตอบสนองแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ ในพระราชบัญญัติการศึกษา แต่งานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมา พบว่า
มีปัจจัยเงื่อนไขหลายประการที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากงานวิจัย
ของสกุลรัตน์ กมุทมาศ (2550, หน้า 26) พบว่า ประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู และ
ขนาดของโรงเรียนมีผลต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับงานวิ จัย
ของศรีพร แก้วโขง (2554, หน้า 66) พบว่า ประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู มีผลต่อการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
มีสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวม
ทังสิน จ้านวน 91 โรงเรียน (ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2559, ออนไลน์) และมี
สถานศึ ก ษาพอเพี ย งได้ ผ่ า นการประเมิ น เป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบการน้ อ มน้ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) จ้านวน 3 โรงเรียน (กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ เชียงรายเขต 3, 2559, ออนไลน์)
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ที่ได้น้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา แต่ยังไม่ได้รับการประเมินหรือยังไม่
ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จ้านวน 59 โรงเรียน (ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3, 2559, ออนไลน์ ) ซึ่ งก็ คื อ สถานศึ ก ษาทั่ วไป เมื่ อ เทียบกั บ โรงเรีย นทั งหมดในสั งกัด ถื อ เป็ น จ้ านวนมาก อี กทั ง
โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ยังมีหลายขนาด ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กั บ เศรษฐกิจ พอเพี ย งและบริบ ทในการบริห ารตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ แ ตกต่ างกั น ท้ าให้ ก าร
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในขอบข่ายการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือด้านการ
บริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน และด้านการพัฒ นา
บุคลากรของสถานศึกษา (ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558, หน้า 1) ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่มุ่งเน้น
จะพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประกอบกับยังไม่มีงานวิจัยใดที่
สะท้อนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชียงราย เขต 3 อย่ างชัด เจน อัน จะเป็ นข้อ มู ล ในการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้เพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นา
โรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและมีการบริหารสถานศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึน
ดังนัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อน้าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และน้าไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง และพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถบ่มเพาะนักเรียนให้มีจติ ส้านึกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรีย น สั งกั ด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนกตามประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และขนาดโรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
1. ประสบการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
1. พอเพียง
- 1-5 ปี
- 6-10 ปี
- 11-15 ปี
- 16 ปีขนไป
ึ
2. ขนาดโรงเรียน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อยูใ่ นระดับมาก
ครูมี ค วามคิด เห็ น ต่ อ การบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง ในโรงเรียนสั งกั ด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนกตามประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
และขนาดโรงเรียน แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 3 จ้านวน
595 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้วิจัยก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส้าเร็จรูปของเคซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) จ้านวน 234 คน และใช้วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน โดยแบ่งตามขนาดของ
โรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และวิธีการให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษาแต่ละขนาด
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธกี ารจับสลากแบบไม่ใส่คืน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ได้แก่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงและขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาศึกษาเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในขอบข่ายการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนือหาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในขอบข่ายการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
3. น้าแบบสอบถามที่สร้างขึน เสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษา ตรวจแก้ไข เพื่อความถูกต้อง
4. น้ าแบบสอบถามที่ผ่ านการแก้ไขปรับ ปรุงแล้ ว เสนอผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ 3 ท่านพิ จารณาตรวจสอบความ
เที่ ย งตรง และความถู ก ต้ อ งของเนื อหา ภาษา และโครงสร้า ง โดยมี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง IOC (Index of Item
Objective Congruence) ของข้อค้าถามอยู่ระหว่าง 0.50-1.00
5. น้ าแบบสอบถามมาปรับ ปรุง แก้ไขตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ และน้ าเสนอต่ อ ประธาน และ
กรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเป็นขันสุดท้ายก่อนน้าไปทดลองใช้ต่อไป
6. น้าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น โดยน้าไปทดลองใช้ (Try out) กับตัวอย่าง จ้านวน 30 คน ที่ไม่ใช่ กลุ่ม
เดียวกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แล้วน้ามาหาค่าความเชื่อมั่นของทังฉบับด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82
7. น้าแบบสอบถามที่ผ่ านการตรวจสอบความเชื่อ มั่ น และความสมบู รณ์ ไปใช้เก็ บ ข้อมู ล จริงจากกลุ่ ม
ตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาถึงผู้อ้านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขออนุญาตใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูลในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยน้าส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งไปรษณีย์ พร้อม
แบบสอบถามและจดหมายตอบกลับจ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยไปยังสถานศึกษา จ้านวน 234 ชุด
3. น้าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาไปวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. น้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส้าเร็จรูป ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และด้านขนาดโรงเรียน ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษา
จากการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมและรายด้าน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ในโรงเรีย นสั งกั ด ส้ านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 3 พบว่า ระดั บ การบริห าร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติ
ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย 3.84) และ
ด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แปลผลได้ดังนี
1.1 ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมมีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ มีนโยบายน้อมน้าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ้าปี และมีกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงทางภูมิสังคมของสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.09) และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด
ได้แก่ ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษา/ชุมชน
อย่างสม่้าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.64)
1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมมีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.84) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ มี และใช้ หน่วยการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชันที่เปิดสอน และเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่นๆ น้าไปปรับใช้ได้ (ค่าเฉลี่ย
4.11) และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจาก
การน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ อย่างต่อเนื่อง (ผู้เรียนมีส่วนร่วม) (ค่าเฉลี่ย 3.66)
1.3 ด้ านการจั ด กิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น ในภาพรวมมี ก ารบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ มีโครงการ/กิจกรรมแนะ
แนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และ
ภูมิสังคมของสถานศึกษา /ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.02) และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น /วัฒ นธรรม/หลั ก ค้ าสอนทางศาสนาในการจั ด กิ จ กรรมนั ก เรีย นตามหลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(ค่าเฉลี่ย 3.57)
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1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ในภาพรวมมีการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ มีแผนงาน/โครงการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษาเพื่ อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณ ค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
(ค่าเฉลี่ย 4.06) และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ขยายผลและเผยแพร่ ผลการด้าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 3.55)
2. ผลการวิ เคราะห์ เปรีย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ การบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 จ้ า แนกตาม
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงและขนาดโรงเรียน ดังนี
2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนกตามประสบการณ์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า
ครูท่ีสังกัดในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วจิ ัยมีประเด็นในการอภิปราย ดังนี
1. การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า มีการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยงสู่สถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
หลั ก สู ต รและการจั ด การเรีย นการสอน ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น และด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ผู้วิจัยขอเสนอการวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี
1.1 ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยล้าดับ
แรกในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน คือ มีนโยบายน้อมน้าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ้าปี และมีกิจกรรมครอบคลุมทุก
กลุ่มงานอย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงทางภูมิสังคมของสถานศึกษา ส่วนค่าเฉลี่ยล้าดับสุดท้าย คือ ประสาน
สั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนให้ มี ส่ วนร่ว มในการส่ งเสริม การเรีย นรู้ เพื่ อ การอยู่ อ ย่ างพอเพี ย งในสถานศึ ก ษา/ชุ ม ชน อย่ า ง
สม่้ าเสมอ ซึ่ งผลที่เป็ น เช่น นั นอาจเป็ น เพราะผู้ บ ริห ารโรงเรียน สั งกัด ส้ านั กงานเขตพื นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 3 มีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดระบบการบริหารจัดการภายใน
สถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยการ
ด้าเนินการ ด้านนโยบายการขับเคลื่อน ด้านวิชาการ ด้านแผนงาน ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อ
ด้าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
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ก้าหนดให้มีการน้าแนวคิดในด้านการจัดการเรียนรู้ลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของพรสกุล
เขตนันท์ (2553) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า สภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขันพืนฐานมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
นอกจากนียังสอดคล้องกับสุนทร จงเพี ยร (2556) ได้ท้าการวิจัย การบริหารสถานศึกษาพอเพียง ในโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมและรายได้ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารมีบทบาทส้าคัญในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ โดยมี
การจัดประชุมครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดท้าแผนพัฒนาประจ้าปี รวมทังความร่วมมือจาก
บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ และประสบการณ์ จ ากทุ ก ฝ่ า ยเป็ น อย่ า งมาก และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริห าร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของขนิษฐา เผ่าม่วง (2554); ศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์ (2557);
นวรัตน์ ทองน้อย (2553) และอรอนงค์ ดุมนิล (2555) พบว่า การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก
1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยล้าดับแรกในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน คือ มี และใช้
หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชันที่เปิดสอน และเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอื่น ๆ น้าไป
ปรับใช้ได้ ส่วนค่าเฉลี่ยล้าดับสุดท้าย คือ จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจาก
การน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ อย่างต่อเนื่อง (ผู้เรียนมีส่วนร่วม) ซึ่งผลที่เป็นเช่นนันอาจเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม สนับสนุนและมีการพัฒนาหรือบูรณาการเนือหาสาระของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรของสถานศึกษา มีการจัดท้าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ด้าเนินการด้านบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
หลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด้ านการวัด และประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นการสอนตามหลั ก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก้าหนดให้มีการน้าแนวคิดในด้านการจัดการเรียนรู้
ลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร จงเพียร (2560) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การบริหาร
สถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส้านักงาน เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า การบริหาร
จัด การสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายด้านส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก นอกจากนียังสอดคล้องกับปรียาดา สุขสวาง (2557) ได้ท้า การวิจัย การบริหารจัดการการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
พบว่า การบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของขนิษฐา เผ่าม่วง (2554); นวรัตน์
ทองน้อย (2553) และอรอนงค์ ดุมนิล (2555) พบว่า การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ด้านอยูใ่ นระดับมาก
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1.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยล้าดับแรกในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน คือ มีโครงการ/
กิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงและภูมิสังคมของสถานศึกษา /ชุมชน ส่วนค่าเฉลี่ยล้าดับสุดท้าย คือ มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น/
วัฒนธรรม/หลักค้าสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลที่เป็น
เช่นนันอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามเนือหาสาระที่ก้าหนดไว้ใน
หลักสูตรอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน การปฏิบัติตนเพื่อน้าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการปฏิบัติตน
ที่เหมาะสมในวิถีชีวิตประจ้าวัน ประกอบด้วย ด้านการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านกิจกรรมนักเรียน
และด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก้าหนดให้มีการน้า
แนวคิดในด้านการจัดการเรียนรูล้ งสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร จงเพียร (2560) ได้
ท้าการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 4 พบว่า การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยรวมและราย
ด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก นอกจากนียังสอดคล้องกับปรียาดา สุขสวาง (2557) ได้ท้าการวิจัย การบริหารจัดการ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
25 พบว่า การบริหารจัดการการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของขนิษฐา เผ่าม่วง (2554); นวรัตน์
ทองน้อย (2553) และอรอนงค์ ดุมนิล (2555) พบว่า การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก
1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยล้าดับแรกในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน คือ มีแผนงาน/
โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาเพื่ อ สร้า งความรู้ค วามเข้ า ใจ และตระหนั ก ในคุ ณ ค่ าของปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนค่าเฉลี่ยล้าดับสุดท้าย คือ ขยายผลและเผยแพร่ ผลการด้าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ของบุ ค ลากรตามหลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง ซึ่ งผลที่ เป็ น เช่น นั นอาจเป็ น เพราะผู้ บ ริห ารโรงเรีย น สั งกั ด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึ กษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งผลที่เป็ นเช่นนันเนื่ องจากผู้บ ริหารโรงเรียน สั งกั ด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ในการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การเรียนการสอน และการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา รวมทังวิถีการด้าเนินชีวิต การด้าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามนโยบายของระ
ทรวงศึกษาธิการที่ก้าหนดให้มีการน้าแนวคิดในด้านการจัดการเรียนรู้ลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุนทร จงเพียร (2560)ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง ของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า ด้านการ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก นอกจากนียั งสอดคล้องกับปรียาดา
สุขสวาง (2557) ได้ท้าการวิจัย การบริหารจัดการ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า การบริหารจัดการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยงในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ด้านการพั ฒ นา
บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของขนิษฐา เผ่าม่วง (2554); นวรัตน์ ทองน้อย (2553) และอรอนงค์ ดุมนิล (2555) พบว่า การ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนกตามประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและขนาดโรงเรียน ที่ต่างกัน ดังนี
2.1. การเปรียบเทียบความคิดเห็ นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนกตามประสบการณ์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน ทังนีอาจเป็นเพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตังแต่ปี 2517 และพระองค์ทรงให้ความส้าคัญกับ “การ
พั ฒ นาคน” ในการด้ า เนิ น วิ ถี ชี วิ ต อย่ า งมั่ น คงบนพื นฐานของการพึ่ ง ตนเอง ความพอมี พ อกิ น การรู้ จั ก ความ
พอประมาณ การค้านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท
ตระหนักถึงความถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณ ธรรมเป็นกรอบในการด้ารงชีวิต (ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 หน้า 7) ซึ่งคนไทยทุกคนล้วนได้รับความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพี ยงไม่ แตกต่ างกั นมากนั ก รวมถึงผู้บ ริห ารและครูในโรงเรียน สังกัด ส้านั กงานเขตพื นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน และมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้น้าหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด้าเนินชีวิตเพื่อน้าไปสู่ความพอเพียง น้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ตามขอบข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา อันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะของนักเรียนของสถานศึกษาพอเพียง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
ให้โรงเรียนปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียน โดยน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณา
การในหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของระพีพันธ์ คณาฤทธิ์ (2554) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการบริหาร
สถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้าแนกตามขนาดโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทังนีอาจเป็นเพราะความแตกต่างตามขนาดของโรงเรียนส่งผลต่อ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนขนาดใหญ่มีบริบทที่มีความพร้อมมากกว่า
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก อีกทังงบประมาณ บุคลากร และแหล่งเรียนรู้ท่ีมากกว่าจึงท้าให้ด้าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กถึงแม้จะมีบริบทที่แตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง แต่ก็มี
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จ้านวนนักเรียนและบุคลากรน้อยกว่า ท้าให้ผู้บริหารสามารถบริหารได้ง่ายกว่า และตังอยู่ในชุมชนนอกเมืองหรืออาจ
เรียกว่าอยู่ในชุมชนชนบท ซึ่งท้าให้มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับชุมชนมากกว่าชุมชนในเมือง ท้าให้การด้าเนินงาน
บริหารได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดีกว่า ส้าหรับโรงเรีย นขนาดกลางส่วนใหญ่จะเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสตังอยู่ระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท แม้จะมีบุคลากรและนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนที่มี
ขนาดใหญ่แต่ก็มีจ้านวนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กไม่มากนัก ผู้บริหารสามารถบริหารได้ง่าย แต่ก็มักมีปัญหาเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทังเขตบริการของโรงเรียนขนาดกลางมักจะอยู่ในพืนที่ห่างใกล้กัน
ความสัมพันธ์กับชุมชนจึงมีน้อยกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ท้าให้ได้ความร่วมมือของชุมชนไม่มากที่ควร โรงเรียนแต่ละ
ขนาดมีความแตกต่างกันตามสภาพและขนาดของโรงเรียนที่มีหลากหลายปัจจัย จึงท้าให้ก ารบริหารการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของระพีพันธ์ คณาฤทธิ์ (2554) ได้ท้า
การวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคล้องกับขนิษฐา เผ่าม่วง (2554) ได้
ท้าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนศรีเมือง สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ้าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั
ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษาขอเสนอแนะจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดังนี
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านบริหารจัดการ ผู้บริหารควรมีการประสานสัมพันธ์ ชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่าง
พอเพียงในสถานศึกษา/ชุมชน และสร้างเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัดแสดง เผยแพร่ ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจากการน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง และจัดท้าหลักสูตร
ท้องถิ่นหรือหลักสูตรที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามความ
สนใจของนักเรียน
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาควรจัดท้าแผนงาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น วัฒ นธรรม และหลักค้าสอนทาง
ศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ควรจัดท้าโครงการส่งเสริมบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีการขยายผลและเผยแพร่ผลการ
ด้าเนินชีวิตและปฏิบัตภิ ารกิจหน้าที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับครูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ส้าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษา ที่ได้ให้ค้าแนะน้า ปรึกษา พร้อมทังตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองสมบูรณ์ได้ ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณ คณะผู้เชี่ยวชาญ คือ ดร.สุนทร คล้ายอ่้า อาจารย์สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา นายจรัสพงษ์ วรรณสอน ผู้อ้านวยการช้านาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดร.พัชรินทร์ จันทาพูน ผู้อ้านวยการช้านาญการ โรงเรียนบ้านป่าซางนา
เงิน ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้กรุณ าตรวจสอบแบบสอบถาม แก้ไขและให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึน รวมทังผู้อ้านวยการสถานศึกษา และครูสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ้านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บ
ข้อมูลและตอบแบบสอบถาม คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี ผู้ศึกษาขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณ
ทุก ๆ ท่าน ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี
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การบริหารแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
The Study of Learning Resources Management Conducive to Learning in 21st
Century of The School Under Chiangrai Municipality
วลีรัตน์ อุดมธีรสกุล1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Wareerat Udomtheelasakul1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากความคิดเห็นของพนักงานครูจ้านวน
228 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะโรงเรียนที่เป็นแกนน้าในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายงานวิชาการ จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ้านวน 8 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ด้าน ด้านที่ 1 การส้ารวจแหล่งเรียนรู้ ด้านที่ 2 การจัดท้าทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ ด้านที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทังในและนอกโรงเรียน ด้านที่ 4 การก้ากับ ติดตาม
ประเมิ น ผลการใช้แ หล่ งเรีย นรู้ ซึ่ งผ่ านการตรวจสอบจากผู้ เชี่ย วชาญ 3 ท่ าน และปรั บ ปรุงแก้ ไขเครื่ อ งมื อ ตาม
ค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ น้ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป สถิติท่ีใ ช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า การบริหารแหล่งเรียนรูท้ ่เี อือต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมทัง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ แหล่งเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทังใน และนอกโรงเรียน และด้านการส้ารวจแหล่งเรียนรู้ ตามล้าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ
ด้านการจัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ จัดท้า
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรายงานข้อมูลแบบออนไลน์ได้
จัดหาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ส้าหรับผู้เรียนอย่างหลากหลายส่งเสริมการท้ากิจกรรมเพื่อให้เกิดทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการใช้แหล่งการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: แหล่งเรียนรูท้ ่เี อือต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 เทศบาลนครเชียงราย
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Abstract
The objective was to study the conditions and guidelines for management learning resources in
2 1 century under Chiang Rai municipality school. It was 2 2 8 teacher’s opinions that’s selected by purposive
sampling method to lead schools for develop learning resources of the Chiang Rai municipality school. The
informants in qualitative studies were totally eight directors and vice-directors in deputy of academic affairs of
Chiang Rai municipality school. It was collected data by questionnaire, divided into four sections. The first and
second section, the registration of learning resources, the third, the promotion encourages teachers to use
learning resources both inside and outside school. The fourth, monitoring and evaluation of learning resources. It
has been audited and revised the advice by three experts. To analyze using the program. The statistics was
used by percentage, mean, standard deviation.
The results showed that the management of learning resources conducive to learning in the 21st century
under Chiang Rai municipality school in four overviews. It was at the highest level when considering each
section. Firstly, it was found that the highest mean was the monitoring, evaluation of use learning resources.
Secondly, promotion was encourage teachers to use learning resources both inside and outside school. The
exploration of learning resources, respectively.The lowest average was the registration of resources. The
guidelines for management learning resources in 21 st century was to create a register of learning resources by
information technology to assist the storage of online databases and to report providing innovative technology for
learners that there were the varieties of activities to promote the skills needed in the 2 1 st century throughout
monitoring and evaluation of learning resources continuous.
st

Keywords: Learning Resources Conducive to Learning in 21st Century, Chiang Rai Municipality School

บทนา
เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้วย
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน
ทางวั ฒ นธรรม การสร้ า งสรรค์ จ รรโลง ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ อั น เกิ ด จากการจั ด
สภาพแวดล้ อ ม สั งคม การเรียนรู้และปั จจั ยเกื อหนุ น ให้ บุ ค คลเรียนรู้อ ย่างต่ อ เนื่ อ งตลอดชีวิต (ส้ านั ก งานปฏิ รูป
การศึกษา 2558, หน้า 1) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูท่ีดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ท่คี รูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชันเรียนแนวใหม่ ในอันที่
จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22
ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส้าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่ง
สั ม พั น ธ์ กั บ สุ ทั ศ น์ สั ง คะพั น ธุ์ (2554, หน้ า 14)ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค ที่ โลกมี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว อั น สื บ
เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทาง
สั ง คมที่ เกิ ด ขึ นในศตวรรษที่ 21 ส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ก ารด้ า รงชี พ ของสั ง คมอย่ า งทั่ ว ถึ ง ครู จึ ง ต้ อ งมี ค วามตื่ น ตั ว และ
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เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส้าหรับการออกไปด้ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21
นโยบายการจัดการศึกษา พ.ศ. 2545-2559 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2544, หน้า 5-25) ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคน มีจิตส้านึก ในความเป็นไทยและสามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนส้าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ตามศักยภาพ ให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลทังด้านงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สินในประเทศจากรัฐ บุคคล องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาและจัดสรรงบประมาณให้กับ
การศึกษาในฐานะที่มคี วามส้าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจึงเป็นบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องตระหนักเห็นความส้าคัญ และเห็นคุณ ค่าในการพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพราะแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนเป็นปัจจัยส้าคัญให้ผู้เรียนใช้
เป็นข้อมูลในการศึกษาและค้นหาความรู้ได้ ด้วยตนเองที่ดีท่ีสุด ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ส้าคัญของการจัด
การศึกษาในสภาพปัจจุบันและอนาคต โรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนในยุคสังคม
แห่งการเรียนรู้ เห็นความส้าคัญของการแสวงหาความรู้ ที่ไม่ได้จ้ากัดเฉพาะความรู้ภายในห้องเรียนเท่านัน แต่จะต้อง
ศึกษาค้นคว้าใฝ่รู้ใฝ่เรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกยังมีแหล่งเรียนรู้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น
ห้องสมุด ห้องสื่อพิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งเรีย นรู้ของแต่ละชุมชนนัน ๆ เทศบาลนครเชียงราย มีสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้
การบริหารงาน สังกัดเทศบาลนครเชียงรายจ้านวน 8 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนก็จะมีแหล่งเรียนรู้ทังที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายใน และแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่มีความแตกต่างกันไปตามสภาพบริบทของชุมชน ท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนขาด
การบูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนซึ่งมีอยู่จ้านวนไม่น้อย แต่โรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนมิได้ให้ความส้าคัญในการน้าแหล่งเรียนรู้มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียน ขาดการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้อย่างจริงจัง ท้าให้แหล่งเรียนรู้ท่ีทุ ก
โรงเรียนมีอยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจึงขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้แหล่งเรียนรู้นัน
ๆ ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากที่กล่าวมาแหล่งเรียนรูม้ ีความส้าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนัน ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย จังหวัดเชียงราย มีสภาพปัจจุบันในการจัดแหล่งเรียนรู้อย่างไร เป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลพืนฐานส้าหรับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับที่จะน้าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ให้คงอยูใ่ นสภาพที่เหมาะสม เอืออ้านวยต่อการจัดการเรียนรูต้ ่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ที่เอือต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ท่เี อือต่อการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการวิจัยครังนีผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน้ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจั ย
โดยใช้กระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4 ด้าน ดังนี
ตัวแปรต้น
การด้าเนินงานการบริหารแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงรายกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4 ด้าน
1. การส้ารวจแหล่งเรียนรู้
2. การจัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้
3. การส่ งเสริม สนับ สนุน ให้ ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทังในและ
นอกโรงเรียน
4. การก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้

ตัวแปรต้น
ระดับความคิดเห็นของการ
ด้าเนินงานการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ทเ่ี อือต่อการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครังนี เพื่อศึกษาการบริหารแหล่งเรียนรูท้ ่เี อือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย และแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ท่เี อือต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิจัยโดยจะมีขันตอนดังนี
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปี
การศึกษา 2560 จ้านวน 8 โรงเรียน รวมทังสิน 441 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ้านวน 290 คน ก้าหนด
จ้านวนกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางส้าเร็จรูปของเคร็จซี่ และมอร์แกน ได้ขนาด กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 228 คน และใช้วิธี
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะโรงเรียนที่เป็นแกนน้าในการพัฒนาแหล่งเรียนรูข้ อง
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ที่เอือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายงานวิชาการ จากโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ้านวน 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนีเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การท้างาน และต้าแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแบบส้ารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัตงิ านการบริหารแหล่งเรียนรูท้ ่เี อือต่อการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่ง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒ นาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ้านวน 4 ด้าน ด้านที่ 1 การส้ารวจแหล่งเรียนรู้ ด้านที่ 2 การ
จัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ด้านที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทังในและนอกโรงเรียน ด้านที่ 4 การ
ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนี ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขันตอน ดังนี
1. ศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้
2. ก้ า หนดนิ ย ามค้ า ศั พ ท์ ต ามเอกสารและงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เพื่ อ เป็ น กรอบก้ า หนดการสร้ า ง
แบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามตามตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาให้ครอบคลุมทัง 4 ด้าน โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิยามศัพท์เป็นกรอบก้าหนด
4. น้าแบบสอบถามที่สร้างขึนให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้า
5. น้ า แบบสอบถามที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาเสนอผู้ เชี่ ย วชาญ 3 คน เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) เพื่อที่จะได้น้าข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มี ความสมบูรณ์และ
เหมาะสมยิ่งขึน ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือหาโดยหาความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างค้านิยามศัพท์
ครอบคลุม เนือหา ตลอดจนความชัดเจนและการใช้ภาษาที่เหมาะสมของข้อค้าถาม
6. น้าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30
คน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด เชียงราย เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (รัตนะ บัวสนธ์, 2540, หน้า 17-18)
ได้คา่ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทังฉบับนีเท่ากับ .95
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ด้วยการหาความถี่และวิเคราะห์
ด้วยค่าร้อยละ (%)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงาน ทัง 4 ด้าน ของ การบริหารแหล่งเรียนรูท้ ่ีเอือต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีลักษณะค้าถามแต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ก้าหนดเกณฑ์ ดังนี
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)สถิติท่ีใช้ในการ
วิจัย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีอายุ
ในช่ ว ง 31-40 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.02 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 62.28 และมี
ประสบการณ์ในการท้างานอยู่ท่ี 10 ปีขนไป
ึ คิดเป็นร้อยละ 45.61
การบริหารแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมทัง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ แหล่งเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ทงใน
ั
และนอกโรงเรียน และด้านการส้ารวจแหล่งเรียนรู้ ตามล้าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด้านการจัดท้าทะเบียน
แหล่งเรียนรู้
การสัมภาษณ์ แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ท่เี อือต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทัง 8 คน
1. ด้านการส้ารวจแหล่งเรียนรู้
ก้าหนดเป็นนโยบาย แผนงานจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมีการวางแผนใช้แหล่งเรียนรู้ทังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนโดยก้าหนดให้แต่ละกลุ่มสาระวิชาส้ารวจแหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียนที่สามารถจัด
ประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้แก่นักเรี ยน แต่งตังคณะกรรมการส้ารวจแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนแล้วมีการประชุม
วางแผนร่วมกันของคณะผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเพื่อส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอก
โรงเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีรองรับกับผู้เรียนในยุคนีและส่งเสริมการท้ากิจกรรมเพื่อให้เกิดทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. ด้านการจัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้
น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกจัดหาประเภทสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี เกี่ยวกับแหล่งเรียนรูผ้ ู้เรียนอย่างหลากหลาย
3. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรูท้ งในและนอกโรงเรี
ั
ยน
มีการจัดประชุมชีแจงให้ครูใช้แหล่งเรียนรูท้ งในและนอกโรงเรี
ั
ยน
สนับสนุนงบประมาณผ่านแผนงาน
โครงการเพี่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนจัดให้มสี ื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพียงพอกับความต้องการของ
ผู้เรียนอ้านวยความสะดวกให้ครูพานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ให้การยกย่อง และก้าลังใจกับครูที่พานักเรียน
ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
4. ด้านการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
มีการจัดท้าแบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ของครู แต่งตังคณะกรรมการทีมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ จัดท้ารายงานประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้เป็นข้อมูลสารสนเทศแต่งตังคณะกรรมการจัดท้ารายงาน
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ ICT แล้วน้า
ข้อมูลจากการรายงานการใช้แหล่งเรียนรูป้ ระเภทต่าง ๆ มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน
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สรุปผลและอภิปรายผล
1. สภาพการบริหารแหล่งเรียนรูท้ ่เี อือต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาการบริหารแหล่งเรียนรู้ท่เี อือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมทัง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ แหล่งเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้
แหล่งเรียนรู้ทังใน และนอกโรงเรียน และด้านการส้ารวจแหล่งเรียนรู้ ตามล้าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด้าน
การจัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้
1.1 ด้านการส้ารวจแหล่งเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนวางแผน จัดท้าแหล่งเรียนรูท้ ่ีเอือต่อการเรียนรูเ้ ป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รองลงมา คือ โรงเรียน
ส้ารวจแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน และ โรงเรียนส้ารวจแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุด คือ โรงเรียนจัดท้าแผนงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ทงภายในและภายนอกโรงเรี
ั
ยน
1.2 ด้ านการจั ด ท้ าทะเบี ย นแหล่ งเรีย นรู้ การบริห ารแหล่ งเรีย นรู้ท่ี เอื อต่ อ การเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนจัดประชุมครูให้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของทะเบียนแหล่งเรียนรู้ท่ีจัดท้าขึน
รองลงมา คือ โรงเรียนมีข้อแนะน้าในการไปใช้แหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง ว่าต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง เช่น เดินทาง
โดยวิธีใด ติดต่อกับบุคคล หรือหน่วยงานใด และ โรงเรียนจัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ประเภทอาคาร สถานที่ และ
สิ่งก่อสร้าง ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่้าสุด คือ โรงเรียนจัดหาสื่อ เทคโนโลยีส้าหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย
1.3 ด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทังในและนอกโรงเรียน การบริหารแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือ
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ โรงเรียนมีนโยบายในการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนรู้ รองลงมา โรงเรียนก้าหนดให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครังและ โรงเรียนช่วยประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพานักเรียนไปศึกษาแหล่ง เรียนรู้
ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มคี า่ เฉลี่ยต่้าสุด คือ โรงเรียนจัดให้มีต้ารา เอกสาร แหล่งเรียนรูท้ ่หี ลากหลายและทันสมัย
1.4 ด้านการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โรงเรีย นในสั งกั ด เทศบาลนครเชีย งราย จั งหวัด เชีย งราย โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนตรวจแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละให้ ความส้าคัญกับการที่
ครูวางแผนใช้แหล่งเรียนรู้รองลงมา คือ โรงเรียนน้าข้อมูลจากการรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ ในการวางแผนปรับปรุง
พัฒนา การใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และโรงเรียนแต่งตังคณะกรรมการจัดท้ารายงานประเมินผล การใช้
แหล่งเรียนรู้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ โรงเรียนจัดท้าแบบบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรูข้ องครู
2.แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรูท้ ่เี อือต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย จังหวัดเชียงราย จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารทัง 8 คน สรุปได้ดังนี
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2.1 ด้านการส้ารวจแหล่งเรียนรู้
ก้าหนดเป็นนโยบายแผนงานจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมีการวางแผนใช้แหล่งเรียนรู้ทังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนโดยก้าหนดให้แต่ละกลุ่มสาระวิชาส้ารวจแหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียนที่สามารถจัด
ประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้แก่นักเรียน แต่งตังคณะกรรมการส้ารวจแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนแล้วมีการประชุม
วางแผนร่วมกันของคณะผู้บริหารในสั งกัดเทศบาลนครเชียงรายเพื่อส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอก
โรงเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีรองรับกับผู้เรียนในยุคนีและส่งเสริมการท้ากิจกรรมเพื่อให้เกิดทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2.2 ด้านการจัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้
จัด ท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บ เป็ นฐานข้อมูล และ
รายงานข้อมูลแบบออนไลน์ได้ น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกประเภทสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ส้าหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีเอกสาร หรือเทคโนโลยีส้าหรั บจัดเก็บข้อมูลเน้นให้การสืบค้น
หรือการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกและง่ายขึน มีการจัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรูใ้ ห้เป็นปัจจุบัน
2.3 ด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทังในและนอกโรงเรียน
สถานศึกษาจัดท้าหรือสนับสนุน ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีความ
หลากหลายผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ครูได้จัดประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอย่างสม่้าเสมอ พัฒนาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและภูมิปัญญาต่าง ๆ มี
นโยบายในการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ส้ารวจความต้องการ มีการจัดประชุมชีแจง สนับสนุน
และสร้างความตระหนั ก ให้ ค รูใช้แ หล่ งเรีย นรู้สื่ อ นวัต กรรม เทคโนโลยี เอกสาร ต้ ารา จั ด ให้ มี สื่ อ นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน อ้านวยความสะดวกให้ครูพานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ให้การ
ยกย่อง และก้าลังใจกับครูที่พานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
2.4 ด้านการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
ก้ าหนดให้ มี ผู้ รับ ผิ ด ชอบในการนิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น การพั ฒ นาและใช้แ หล่ งเรีย นรู้อ ย่ าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญ หาอุปสรรคในระหว่างด้าเนินการมีการประเมินทบทวนปรับปรุงให้เกิดการ
พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้พร้อมทังปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบให้ต่อเนื่องมีการจัดท้าแบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
ของครูแต่งตังคณะกรรมการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้จัดท้ารายงานประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้เ ป็นข้อมูล
สารสนเทศ จากผลการวิจัย พบประเด็นที่น่าสนใจ น้ามาอภิปรายได้ดังนี การบริหารแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือต่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามความคิดของผู้บริหารและครูในภาพรวม
และรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่า ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการสร้างและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะระดับการปฏิบัติมากที่สุด
คือ โรงเรียนก้าหนดให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง การน้าแหล่ง
เรีย นรู้ม าใช้ ในการเรีย นการสอนด้ านการส่ งเสริม ยั งขาดการจั ด ท้ า ทะเบี ย นเป็ น ระบบสารสนเทศ เป็ น ปั จ จุ บั น
ความส้าคัญของแหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ทังต่อผู้เรียน ต่อการจัดการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความจริ งของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติหาความรู้ และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเองจนเป็นผู้ท่ีคิดเป็น เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องท้าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขแต่ยังขาดการจัดท้า
สารสนเทศขาดบุคลากรที่มาจัดท้าเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบั น ผลการศึกษานีสอดคล้องกับทัศนีย์ อันติมา
นนท์ (2553) พบว่าการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทังในและนอกโรงเรียน รองลงมา คือการก้ากับ ติดตาม
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ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ทังนีอาจเป็นเพราะว่า งานดังกล่าวเป็นงานที่มีความส้าคัญต่อการบริหารแหล่งเรียนรู้
ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพราะแหล่งเรียนรู้จะเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ใคร่รู้และเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมในการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ ห้เกิดผล และต้อง
เกิด จาก การสนั บ สนุ น ของผู้ บ ริห าร การด้ าเนิ น การของครู นั ก เรีย น และความร่วมมื อ ทุ ก ฝ่ ายการบริห าร และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิดา นิ่มวงษ์ (2559) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูทุกคนเห็นความส้าคัญ ประโยชน์
ของการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ภายในโรงเรียน นอกโรงเรียน ครูผู้สอนเลือกสรรแหล่งเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกั บ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน สอดแทรกแหล่งเรียนรู้ สถานที่จริง ของจริงที่อยู่ใกล้ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การสร้างองค์ความรูท้ ่แี ท้จริง
แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรูท้ ่เี อือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย สรุปได้ดังนี
1. ด้านการส้ารวจแหล่งเรียนรู้
ก้าหนดเป็นนโยบายแผนงานจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมีการวางแผนใช้แหล่งเรียนรู้ทังภายใน และ
ภายนอกโรงเรียนโดยก้าหนดให้แต่ละกลุ่มสาระวิชาส้ารวจแหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียนที่สามารถจัด
ประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้แก่นักเรียน แต่งตังคณะกรรมการส้ารวจแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนแล้วมีการประชุม
วางแผนร่วมกันของคณะผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเพื่อส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอก
โรงเรียนเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีรองรับกับผู้เรียนในยุคนีและส่งเสริมการท้ากิจกรรมเพื่อให้เกิดทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้ อ งกั บ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (2544, หน้ า 5-25) มุ่ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด
ประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้จากสื่ออย่างอิสระด้วยตนเอง โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในสิ่งที่ เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มความรับผิดชอบ
การค้นคว้า การอภิปรายซักถามและเกิดทักษะในการน้าความรู้เดิมกลับมาประยุกต์ พัฒนาทักษะในการด้าเนินชีวิต
และพัฒนาด้านการศึกษาตลอดชีวิต
2. ด้านการจัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้
จัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรายงาน
ข้อ มู ล แบบออนไลน์ ได้ น้ าเทคโนโลยีม าใช้ในการจัด ท้ าทะเบี ยนแหล่ งเรียนรู้ทั งภายในและภายนอก ประเภทสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ส้าหรับผู้เรียนอย่างหลากหลายมีเอกสาร หรือเทคโนโลยีส้าหรับจัดเก็บข้อมูลเน้นให้การสืบค้น
หรือ การเข้าถึงแหล่ งเรีย นรู้ได้ ส ะดวกและง่ายขึน มี ก ารจัด ท้ าทะเบีย นแหล่งเรีย นรู้ให้ เป็ น ปั จจุ บั น สอดคล้อ งกั บ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ( 2547, หน้า 83) สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการจัดท้าข้อมูลสารสนเทศ
และท้ า ทะเบี ย น แหล่ งเรีย นรู้แ ก่ ค รู สถานศึ ก ษาอื่ น บุ ค คล ครอบครัว องค์ ก ร หน่ ว ยงาน และสถาบั น อื่ น ที่ จั ด
การศึกษา ดังนี โรงเรียนจัดท้าท้าเนียบแหล่งเรียนรู้ โดยจัดหมวดหมู่ตามความเหมาะสม เช่น โรงเรียนจัดเป็นสถานที่
บุคลากร แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ โรงเรียนจัดท้าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โรงเรียนจัดท้าทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน มีการระบุในทะเบียนว่าแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งสามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง มี
ข้อแนะน้าในการไปใช้แหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งว่าต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง เช่น ไปอย่างไร ติดต่อกับใคร ฯลฯ ท้า
การเผยแพร่ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ให้ครูทุกคน มีการประชุมครู ให้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของทะเบียนแหล่งเรียนรู้ท่ี
จัดท้าขึนข้อมูลการจัดทะเบียนสอดคล้องตามข้อมูลแบบส้ารวจ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ โดยเผยแพร่แก่บุคลากรใน
โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเลือกใช้
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3. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทังในและนอกโรงเรียน
สถานศึกษาจัดท้าหรือสนับสนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีความหลากหลาย
ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ครูได้จัดประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทังภายในและภายนอก
โรงเรียนอย่างสม่้าเสมอ พัฒนาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพและภูมิปัญญาต่าง ๆ มีนโยบายใน
การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ส้ารวจความต้องการ มีการจัดประชุมชีแจง สนับสนุนและสร้าง
ความตระหนั กให้ ครูใช้แหล่ งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี เอกสาร ต้ ารา จัดให้มี สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน อ้านวยความสะดวกให้ครูพานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ให้การยกย่อง
และก้าลังใจกับครูท่ีพานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับเบญจวรรณ ระตา (2551) พบว่า การใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน บุคลากร สถานที่และกิจกรรมที่ ทางโรงเรียนจัดขึน ผู้บริหารและครูผู้สอนใน
โรงเรียนทุกคนได้ด้าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้โดยร่วมกันก้าหนดนโยบาย วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ ก้าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมทังแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการน้ามาใช้ในการ
เรียนการสอน
4. ด้านการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
ก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในระหว่างด้าเนินการมีการประเมินทบทวนปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาและใช้
แหล่งเรียนรู้พร้อมทังปรับปรุงพั ฒ นาอย่างเป็นระบบให้ต่อเนื่องมีการจัดท้าแบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ของครู
แต่งตังคณะกรรมการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ จัดท้ารายงานประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
สอดคล้องกับปฏิญญา ไตรพรหม (2552) พบว่า การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้สถานศึกษาการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ได้แก่ ก้าหนดวัตถุประสงค์ เครื่องมือ และระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผล
ตามแนวทางการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรูข้ องสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยในครังนี พบว่า การบริหารแหล่งเรียนรูท้ ่เี อือต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมจะอยู่ในระดับมากที่สุด และแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกข้อ แต่ก็
ยังพบว่าประเด็นแต่ละด้านยังเป็นปัญหาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ท่เี อือ
ต่อการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ทังในและนอกโรงเรียน ดังนี
1. สถานศึกษาจัดท้าแผนงานส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรูท้ งภายในและภายนอกโรงเรี
ั
ยน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการจัดท้าแบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรูข้ องครู และ
ตระหนักถึงคุณค่า ความส้าคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้
3. สถานศึกษาจัดหาสื่อ เทคโนโลยีส้าหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย วางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เชื่อมโยงเครือข่ายใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมากขึน
4. สถานศึกษาจัดท้าแบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ของครูในการใช้แหล่งเรียนรู้ทุกครัง

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาเรื่อ งการศึ ก ษาการบริห ารแหล่ งเรีย นรู้ท่ี เอื อต่ อ การเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21โรงเรีย นในสั งกั ด
เทศบาลนครเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย ส้ า เร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี ด้ ว ยการสนั บ สนุ น จากบุ ค คลหลายฝ่ า ย ผู้ ศึ ก ษา
ขอขอบพระคุณ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้ให้ค้าแนะน้าปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข
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ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฉบับนีส้าเร็ จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษา
ค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี พร้อมนีขอขอบพระคุณ ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อ้านวยการฝ่าย
การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดร.อนวัช อุ่นกอง ผู้อ้านวยการโรงเรียนช้านาญการพิเศษ โรงเรียน
ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) สังกัดส้า นักงานการประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และ ดร.น้าฝน กันมา รองคณบดีฝ่าย
แผนและวิจัย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกต้อง ให้ค้าแนะน้า
แก้ไขตรวจสอบเครื่องมือ และความสอดคล้องของเนือหากับวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถาม ที่ใช้ ในการศึกษา
ค้นคว้า จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าครังนีสมบูรณ์และมีคุณ ค่า ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล
บุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่าน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ้านวยความสะดวก
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี
ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย
To develop the potential of novice students of Phrapariyatidhamma schools,
division of general education, Chiangrai province.
พระอดิศร เววน1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Phra Adisorn Wawon1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครังนี มีวัตถุประสงค์ดังนี 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยท้าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ทังหมด 21 โรงเรียน จ้านวน 306 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
มาตราประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การพั ฒ นาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัด
เชี ย งราย โดยรวมในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ านทั ก ษะการท้ า งาน มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ส่ ว น
ข้อเสนอแนะ คือ ด้านทักษะชีวิต ควรมีการส่งเสริมการเรียนนอกต้าราให้มากขึน ด้านทักษะการเรียนรู้ ควรจัดให้มี
แหล่งเรียนรูท้ ่เี หมาะสมกับสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ ด้านทักษะการท้างาน ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
คาสาคัญ: ศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study potential development in students of general education
department in Phrapariyatidhamma schools of Chiangrai. 2) to investigate the proposition for potential
development in students of Department of General Education in Phrapariyatidhamma schools of Chiangrai.
The sample group is comprised of 306 students who enrolled in the Department of General Education
in 21 Phrapariyatidhamma schools of Chiangrai. The study tool was a five rating scale questionnaire. Mean and
standard deviation were implemented to describe the results.The results showed the overall potential
development in students of Department of General Education in Phrapariyatidhamma schools of Chiangrai is at
high level. When considered in individual aspect, the working skill had the highest mean suggesting an
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unconventional education should be promoted to enhance a living skill. Appropriate learning resources should be
provided to support learning skill. Bilateral teaching and learning should be encouraged to support working skill.
Keywords: Student potential, Phrapariyatidhamma school in general education department

บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เป็นพืนฐานส้าคัญ ของการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตให้
สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และการศึกษาสามารถเกือหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกด้านของประเทศ โดยมีสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
เห็นได้จากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 และประกาศมหา
เถรสมาคม ว่าด้ วยโรงเรีย นพระปริยั ติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา พ.ศ. 2553 ก้ าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด
การศึกษาได้ถงึ 3 รูปแบบ ซึ่งได้แก่ 1) การศึกษาในระบบโรงเรียน 2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ 3) การศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยการมุ่งเน้นภารกิจหลักในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์มีความรู้คู่
คุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเรื่องจ้าเป็นเพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วยการพัฒนาทัง
ระบบ ได้แก่ การพัฒ นาคุณ ภาพของปัจจัยการผลิต การพัฒ นาคุณ ภาพของกระบวนการบริหารจัดการ และการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เรีย น นอกจากนี ยั งก้ าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ งต้ อ งมี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในอยู่ ใน
กระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา (อิศริยา
พยัคฆววรณ, 2554)
ในการศึกษาของพระสงฆ์ ไทยเกี่ยวกับพระพุ ท ธศาสนานันได้รับมาจากประเทศอินเดียตั งแต่อาณาจัก ร
สุวรรณภูมิ ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช
ทรงวางหลักการศึกษาไว้เป็น 3 ขัน คือ ขันปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ ขันปริยัติ เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยให้มีความรู้
เพื่อให้เกิดความกระจ่างในค้าสั่งค้าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงตรัสไว้ เป็นการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ถ้าน้ามาปฏิบัติด้วยตนเองจะได้ผลอย่างไร ขันปฏิบัติ เป็นการน้าเอาพระธรรมวินัยมาปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ
ขันปฏิเวธเป็นขันที่แสดงถึงผลของการปฏิบั ติตามค้าสั่งสอนของพระสัม มาสัมพุ ท ธเจ้า สมัยรัชกาลที่ 9 ได้มีการ
ยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ์ขึน มีสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยที่ก่อตังมาตังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เปิด
การศึกษาระดับปริญญาตรี เรียกว่า ศาสนศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2489 และได้ประกาศยกระดับ
การศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัยที่ก่อตังขึนมาตังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อีกเช่นกัน ขึนเป็นปริญญาตรี เรียกว่า
พุทธศาสตรบัณฑิตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2490 ในปี พ.ศ.2507 คณะสงฆ์ได้ประกาศใช้หลักสูตรบาลีแผนใหม่
และในปี พ.ศ.2514 กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบและความร่วมมือของคณะสงฆ์ ได้จัดท้า หลักสูตรพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา เมื่อ พ.ศ.2514 (กรมการศาสนา
อ้างอิงใน พระครูใบฎีกาบุญชู ชุตปิ ญฺโญ, 2533, หน้า 166-187)
ส้าหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์
เป็นการศึกษาที่รัฐก้าหนดขึนตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ โดยให้เรียนทังวิชาธรรมและวิชาสามัญควบคู่กันไป
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้การศึกษาโรงเรียนดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจักร และฝ่ายบ้านเมือง กล่าวคือ
ทางฝ่ายศาสนจักรก็จะได้ศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้
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ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ด้ารงอยู่ในสมณธรรมสมควรแก่ภาวะ สามารถด้ารงสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพร
ต่อไป และถ้าหากพระภิกษุสามเณรเหล่านีลาสิกขาบทไปแล้วก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันศึกษาของรัฐได้หรือเข้า
รับราชการสร้างประโยชน์ให้ก้าวหน้าแก่ตนเอง และบ้านเมืองสืบต่อไปด้วยเช่นกัน (สมศักดิ์ บุญปู่, 2555, หน้า 7–8)
เพราะฉะนัน กระบวนการที่ส้าคัญในการสร้างรากฐานอันมั่นคงต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะการที่
พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ทรงภูมิธรรมและเป็นผู้น้าทางปัญญา
ของประชากรอย่างแท้จริง ดังนันการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรของไทย จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บวชเรียน
ได้ฝึกหัดกายวาจาให้เรียบร้อย อบรมจิตใจให้เป็นสมาธิและอบรมปัญญาให้รู้แจ้งตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
และจัดให้มีการศึกษาบาลีเพื่อเป็นความรู้ในการค้นคว้าและการด้าเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาได้พัฒนามาเป็นล้าดับ ปัจจุบันการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการยอมรับและมี
บทบาทมากขึน โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาของชาติ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามี
ส่วนในการตอบสนองนโยบายของการศึกษาขันพืนฐานของปวงชนให้ทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ทัดเทียมกัน ตามแนวนโยบายของแผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษา
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนัน สถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบเนื่อง เริ่มจาก
การก้าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจนเหมาะสมวางแผนพัฒนาคุณภาพและด้าเนินงาน
ตามแผนอย่างต่อเนื่องรวมทังตรวจสอบ ทบทวนปรับปรุงแก้ ไข และรายงานผลอย่างสม่้าเสมอการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาจึงจ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องบริหารการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกล
ส้าคัญที่เสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการท้างานในทุกระดับที่เกี่ยวข้องด้าเนินไปอย่างสอดคล้องกันเป็นระบบ มุ่ง
หน้าไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันก้าหนดไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
หลักการและวิธีการบริหาร และการจัดการคุณภาพ (Quality Management) สมัยใหม่ท่ีสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนจะได้รับการศึกษา ที่มีคุณ ภาพตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ โดยมีความมั่นใจนี ต้องตังอยู่บน
รากฐานของหลักวิชาการข้อเท็จจริง หลักฐานเชิงประจักษ์และความสมเหตุสมผลเป็นส้าคัญ (ธวัชชัย ดีเจริญ, 2552)
ดังนัน ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการวิจัยครังนีว่า จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย อย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะท้าการศึกษาเพื่อพัฒ นาศักยภาพของผู้เรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่ อน้าข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก สามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย”
การด้าเนินงานการพัฒ นาศักยภาพของผู้เรี ยน
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด
เชียงราย ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 มีความรู้และทักษะพืนฐานตามหลักสูตร
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ด้านที่ 2 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 3 ปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดี
ด้านที่ 4 มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ด้านที่ 5 รูจ้ ักตนเองพึ่งตนเอง และมีจริยวัตรที่ดี
ด้านที่ 6 มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ด้านที่ 7 มีทักษะกระบวนการในการท้างาน และ
การจัดการ
ด้านที่ 8 เป็นสมาชิกที่ดีต่อวัด โรงเรียนชุมชนและ
สังคม
ด้านที่ 9 เห็นคุณค่า และภูมิใจในพระพุทธศาสนา
แนวคิดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
1. ความหมายของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2. หลักการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. การด้าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ความคิดเห็นของผู้เรียน
ต่ อ ก ารพั ฒ น าศั ก ยภ าพ ขอ ง
ผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แ ผ น ก ส ามั ญ ศึ ก ษ า จั งห วั ด
เชียงราย 3 ด้าน ดังนี
1. ด้านทักษะชีวิต
2. ด้านทักษะการเรียนรู้
3. ด้านทักษะการ
ท้างาน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครังนีมุ่งศึกษาการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึก ษา จังหวัด เชีย งราย โดยใช้เกณฑ์ ม าตรฐานด้ านผู้ เรียน 9 มาตรฐาน 33 ตัวชีวัด (พระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อ้างอิงในพระมหากุศล ค้าจันทร์วงค์ , หน้า
13-15)
ประชากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครังนี ได้แก่ ผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จ้านวน 2,609 รูป รวมทังสิน 21 โรงเรียน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างง่ายจากตาราง
ส้าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างทังหมดจ้านวน 338 รูป
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนีเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒ นาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
จ้านวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา
จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ้านวน 37 ข้อ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) จ้านวน 3 ข้อ
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบเพื่อท้านิยามศัพท์เฉพาะและน้ามาเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้า งแบบสอบถามให้ ต รงกั บ เนื อหาแล้ ว น้ า แบบสอบถามเสนอต่ อ อาจารย์ ท่ี ป รึก ษาเพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
4. น้าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่
4.1 พระภาวนาโกศลเถร ดร.
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลั ยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
4.2 ดร.น้าฝน กันมา
อาจารย์วิชาการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
4.3 ดร.อนวัช อุ่นกอง
ผู้อ้านวยการโรงเรียนดอยแสนใจ อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย
5. น้าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน ค้านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือก ข้อค้าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่
0.5 ขึนไปไว้ใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อค้าถาม ตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนือหารวมถึงการใช้
ภาษา
6. น้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งน้าไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จ้านวน 30 รูป แล้วน้ามาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้
ค่าความเชื่อมั่น 0.72
7. จัดท้าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอน ดังนี
1. น้ าหนั งสื อ จากวิท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา ไปขออนุ ญ าตจากผู้ อ้ านวยการสถานศึ ก ษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา
จากการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี
1. การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่าโดย
ภาพรวมมีระดับการด้าเนินการระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทักษะการท้างานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ด้านทักษะการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด้านทักษะชีวิต ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า
1.1 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้าน
ทั ก ษะชี วิ ต ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู้ เรี ย นรู้ คุ ณ ค่ า ของพระธรรมวิ นั ย
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรายการที่มีค่าเฉลี่ ยต่้าสุด คือ ผู้เรียนปฏิบัติศาสนกิจตามกฎและ
ระเบียบของคณะสงฆ์
1.2 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้าน
ทักษะการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
เป็ น ระบบ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด และรายการที่มี ค่าเฉลี่ ย ต่้ าสุ ด คื อ ผู้ เรียนสามารถสรุป ประเด็ น จากการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
1.3 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้าน
ทั ก ษะการท้ างาน ในภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนยอมรับความสามารถของคณะท้างานหรือผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่าง มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และรายการที่มีคา่ เฉลี่ยต่้าสุด คือ ผู้เรียนสามารถจัดล้าดับขันตอนในการท้างานได้อย่างถูกต้อง
2. ข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เรีย น โรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวั ด
เชียงราย
2.1 ด้านทักษะชีวิต ข้อเสนอแนะที่ส้าคัญ คือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการเรียนนอกต้าราให้มากขึน
มีการจัดจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้สามเณรในเรื่องทักษะชีวิต และมีการกระตุ้นตลอดการเรียนการสอนเพื่อป้องกัน
การขาดความสนใจ
2.2 ด้านทักษะการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะที่ส้าคัญ คือ สถานศึกษาควรจัดให้มีแหล่งเรียนรูท้ ่ีเหมาะสมกับสิ่ง
ที่ต้องการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรูท้ ่เี หมาะสม และมีการกระตุน้ องค์ความรูข้ องสามเณรให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
2.3 ด้านทักษะการท้างาน ข้อเสนอแนะที่ส้าคัญ คือ สถานศึกษาควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ
ภาคี เน้นการเรียนแบบลงมือท้า และมีการลงนาม MOU กับ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ วิทยาลัยพาณิชย์ เพื่อ
ส่งนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวิชาชีพ
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
รวมทังข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มี
ประเด็นซึ่งสามารถน้ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี
ที่พบว่าด้านทักษะการท้างาน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ทังนีอาจเป็นเพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามแนวคิด นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเจตนารมณ์พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา จึงได้จัดท้า
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียน 9 มาตรฐาน 33 ตัวชีวัด ดังนี (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อ้างอิงใน พระมหากุศล ค้าจันทร์วงค์ , หน้า 13-15)
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีระดับการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก ทังนีอาจ
เป็นเพราะสถานศึกษามีการส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
1. ด้านทักษะชีวิต โดยภาพรวมมีระดับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการส่งเสริมและเน้นการพัฒ นาศักยภาพ
ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียน ซึ่งทางสถานศึกษาได้ก้าหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน เพื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถยกระดับ
ตนเองทังด้านการพัฒนาความรู้และสติปัญญา การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพทางร่างกาย การ
พัฒ นานิสัยและความสนใจ การพัฒ นาความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล สอดคล้องกับ ชนกนารถ บุญ
วัฒ นะกุล (2557, หน้า 19). ได้กล่าวว่าหลักการพั ฒ นาศักยภาพของผู้เรียน ของบุคคลในด้านต่าง ๆ เพื่ อผู้เรียน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะได้น้าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ เรีย นรู้คุ ณ ค่า ของพระธรรมวินั ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาไทย และสิ่ งแวดล้ อ ม มี ทั ก ษะกระบวนการในการ
ด้ารงชีวิต และการปฏิบัติศาสนากิจเหมาะสมตามสมณสารูป รวมไปถึงการอนุรักษ์ศาสนธรรม ศิลปวัฒ นธรรม
พัฒนาศาสนสมบัติ และสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้า คัญตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
และแผนปฏิบัติการประจ้าปี ซึ่งมีการปฏิบัติเป็นศาสนทายาทที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ มีสุขนิสัย
สุขภาพ และสุขภาพจิตที่ดี โดยด้านทักษะชีวิต จะเกี่ยวข้องกับการครองตนของสามเณร ทังในด้านทางโลก และทาง
ธรรม เพื่อที่จะเป็นศาสนทายาทที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณวรรณ บุญเทียบทิฆัมพร การฝึกอบรมตามหลัก
พุทธภาวนา 4 คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา เป็นวิธีท่ีมีประโยชน์ ท้าให้เข้าใจถึงเนือหาสาระได้
มาก และความเหมาะสมของการปฏิบัติ ท้าให้นักเรียนได้เรียนรู้ และได้ฝึกฝนตนเองให้อยู่ในกฎ กติกา ฝึกฝนตนเองใน
การท้าสมาธิได้มากขึน และเข้าใจการฟังธรรมบรรยายได้มาก
2. ด้านทักษะการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีระดับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเป็นเพราะผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย และรู้วิธีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนผ่านเกณฑ์วัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป็นส้าคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยผู้เรียนต้องมีความรู้และ
ทั ก ษะพื นฐานตามหลั ก สู ต รพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา พร้อ มทั งเป็ น บุ ค คลแห่ งการเรีย นรู้ต ามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของกองศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติ
แผนกสามัญศึกษา ตามแนวคิด นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หน้า 7). ได้กล่าว
กล่าวถึงหลักการพัฒนาผู้เรียนที่เน้นความส้าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีการก้าหนดเป้าหมายของการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน เต็ม
ศักยภาพตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการ มีความเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและ
ส่งเสริม จิต ส้ านึ ก ในการบ้ าเพ็ ญ ตนให้ เป็ น ประโยชน์ต่ อ สั งคมในลัก ษณะต่าง ๆ ที่ส อดคล้ องกั บ วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒ นธรรมอย่างต่อเนื่องและอย่างสม่้าเสมอ มีการกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่ว มโดยเปิดโอกาสให้ครู พ่ อแม่
ผู้ปกครอง ผู้น้าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับ อดิเรก
นวลศรี นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนเรียนรู้ด้วยวิธีการตอบสนอง ทังการพูด อ่าน เขียนเนื่องด้วยผลคะแนน
เปรียบเทียบก่อนและหลังเรียนมีค่าเพิ่มขึน
3. ด้านทักษะการท้างาน โดยภาพรวมมีระดับการพั ฒ นาศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนพระปริยัติ ธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการส่งเสริมและเน้นการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ มีการท้างานร่วมกับผู้อื่นและท้างานเป็นทีมโดยผู้เรียนยอมรับความสามารถ
ของคณะท้างานหรือผู้ร่วมงานที่แตกต่าง สามารถพัฒนากระบวนการท้างาน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากนี
ยังต้องรู้จักรักษาความสะอาดอาวาส วิหาร ลานเจดีย์ และที่อยู่อาศัยเป็นปกติวิสัย ซึ่งอยู่ในทักษะกระบวนการในการ
ท้างานและการจัดการ ตามการด้าเนินงานการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ ปราณี รัตนชูศรี (2556, หน้า
29-30). ได้ ท้ า การศึ ก ษาการท้ างานเป็ น ที ม โดยวิ ธีก ารสอนแบบการปฏิ บั ติ งานกลุ่ ม ของนั ก เรีย นระดั บ ปวส.2
สาขาวิชาการตลาด
ธีระพงษ์ ศิริเมฆการ (2551). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีเน้นการท้างานกลุ่มโดยกระบวนการแบบร่วมกันเรียนรู้
ตามวิธี ซึ่งเป็ นการวิจัยเชิงปฏิ บัติ ก าร (Action Research) เพื่ อ พั ฒ นาทั กษะการเรียนรู้ ที่เน้ นการท้ างานกลุ่ ม โดย
กระบวนการแบบร่วมกันเรียนรู้ ตามวิธี Student Team Achievement Division (STAD) ในสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สอดคล้องกับ พระมหาเสน่ห์ ไชยสุกา (2552). ได้ศึกษาการท้างานร่วมกันของนักเรียนชันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยยึดหลักสังคหวัตถุ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มี
คะแนนการท้างานร่วมกัน ซึ่งแต่ละงานวิจัยเน้นกระบวนการท้างานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านทักษะชีวิต คือ ควรมีการก้าหนดปฏิทินการปฏิบัติศาสนกิจ มีการนิเทศ ก้ากับติดตามแก่ผู้เรียนเพื่อให้
ผู้เรียนปฏิบัตศิ าสนกิจตามกฎและระเบียบของคณะสงฆ์ ได้อย่างถูกต้อง
2. ด้านทักษะการเรียนรู้ คือ ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แยกแยะแก่ผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง
3. ด้านทักษะการท้างาน คือ ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นการท้างานร่วมกับผู้อื่นและท้างานเป็นทีม โดย
วิธีการสอนแบบการปฏิบัตงิ านกลุ่มแก่ผเู้ รียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดล้าดับขันตอนในการท้างานได้อย่างถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท้าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
2. ควรท้าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ส้าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
อาจารย์ท่ีปรึกษา และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ค้าแนะน้า ปรึกษาพร้อมทังตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่ เป็ น อย่ างดี จนท้ าให้ ก ารศึ ก ษาค้ น คว้าด้ วยตนเองส้ าเร็จ สมบู รณ์ ได้ รวมทั งคณาจารย์ ท่ี ได้ กรุณ า
สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ท่ีศึกษาและคอยเป็นก้าลังใจให้จนส้าเร็จการศึกษา ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี
กราบขอบพระคุณพระภาวนาโกศลเถร และขอขอบพระคุณดร.น้าฝน กันมา ดร.อนวัช อุ่นกอง ที่ได้กรุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึน รวมทังผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พะเยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ้านวยความสะดวกในครังนี และขอบคุณ
นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พะเยา ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
และตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าในครังนี ผู้ศกึ ษาขออุทิศแต่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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การมีส่วนร่วมของครูในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Teacher Participations In Internal Quality Assurance System For The School’s
Under Phayao Munidipality, Muang District, Phayao Province.
ประวิทย์ ยาศรี1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Pravit Yasri1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาระบบบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามมาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนิ นงานระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมเห็นด้วยว่า มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีส่วนร่วมในระดับมากทุก
ด้ าน ส่ วนปั ญ หาและข้อ เสนอแนะ คื อ สถานศึ ก ษาไม่ มี ก ารเตรีย มความพร้อ มและไม่ มี ก ารก้ า หนดขั นตอนการ
ด้าเนินงานที่ชัดเจน ครูไม่เข้าใจ ในรูปแบบและระบบการพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีนโยบายใหม่ ๆ เข้ามาแทรกแซง
ทังระดับกระทรวงต้นสังกัดและผู้บริหาร ข้อเสนอแนะ คือ สถานศึกษาควรก้าหนดขันตอนการด้าเนินงานที่ชัดเจน โดย
แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานไว้ล่วงหน้าแต่งตังบุคลากรให้ตรงกับความสามารถ ส่งเสริมพัฒ นาบุคล ากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของครูระบบการประกันคุณภาพภายใน
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Abstract
The purposes of this independent study were 1 ) to study teacher participations in internal quality
assurance system for the school’s under Phayao Municipality, Muang District, Phayao Province 2 ) to study
problems and suggestions for teacher teacher participations in internal quality assurance system for the school’s
under Phayao Municipality, Muang District, Phayao Province. The population in this study consisted of 1 8 6
teachers. The data were collected by questionnaires and analyzed by percentages, mean, standard deviation.
The results of this study showed that the teacher participations in internal quality assurance system for
the school’s under Phayao Municipality, Muang District, Phayao Province in overall were at high level and data
on the other side at high level. For problems and suggestions were the schools didn’t prepare and set up the
internal quality assurance procedure. The teachers didn’t understand the form and the development of education
standard system and getting new education policies from the Minister of Education, Educational Service Area,
and the school administrators. The suggestions are the school administrators should set up the internal quality
assurance procedure clearly by appointment of committee, supporting the teacher for knowledge and
understand to education development standard.
Keywords: Teacher participation, Internal quality assurance system

บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรม การพัฒนาดังกล่าว ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส้าคัญ ฉะนันการศึกษาจึงเป็นรากฐานของ
การพัฒนาทังปวง ประเทศไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงควรมีพลเมืองที่เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความพอดีในเรื่องของ
เศรษฐกิจ มีความมั่นคงในเรื่องของวัฒนธรรมประจ้าชาติ มีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ
อยู่ร่วมกับชาวต่างชาติ ต่างภาษา หรือต่างวัฒนธรรมได้ นั่นคือ การศึกษาจะเอือต่อสภาพสังคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
โดยการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะต้องกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวิต รูเ้ รื่องเกี่ยวกับตัวเอง รูก้ ารใช้ชีวิต
รู้หลักการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ความรู้รอบโลก ดังนัน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจึงเป็น
เรื่องที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง โดยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อให้ศักยภาพในตัวมนุษย์ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ ท้าให้เป็น
คนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญ หา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณ ธรรมจริยธรรม
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนอย่างรวดเร็วและมีความสุขในการใช้ชวี ิตร่วมกับผู้อื่น
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานการศึกษาเป็นแนวทางในการก้าหนด
เป้าหมายการจัดการศึกษาและเพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติก้าหนด และได้มีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็ง
และยั่งยืน และใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดี
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ยิ่งขึนซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐาน จ้านวน 16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น, มปป.) (เอกสารดาวน์โหลดจากเว็บ)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 47 ได้ระบุไว้ว่า “ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายนอก หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง” และมาตรา 48 กล่าวว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของระบบการบริหารการศึกษาที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ มีการจัดท้ ารายงานประจ้าปี เสนอต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา จึงเป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษา
สามารถจั ดการศึ ก ษาได้ คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ผู้ ส้ าเร็จ การศึ ก ษามี ค วามรู้ค วามสามารถ มี คุ ณ ลั กษณะตามที่
หลักสูตรก้าหนดและสังคมต้องการ
ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บ้ารุง) สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองพะเยา เป็นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดการศึกษาออกเป็น 3
ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้ด้าเนินการส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยก้าหนดให้ เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดยยึดมาตรฐานการศึกษาและตัว
บ่งชีตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ที่ก้ าหนดให้ เป็ น มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ้านวน 16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี แบ่งเป็นมาตรฐานด้านปัจจัย มาตรฐานด้านกระบวนการ
และมาตรฐานด้านผลผลิต ส่วนที่ 2 การพั ฒ นาการของผู้เรียนเป็น การประเมิน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส้าหรับ
เครื่อ งมื อ ประเมิ น มาตรฐานการศึ ก ษาขั นพื นฐานของสถานศึ ก ษาสั งกั ด องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น จั ด ท้ าโดย
ส้านักงานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ในการด้ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ ตามมาตรฐานที่ 7 สถานศึ ก ษาจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , มปป.) เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3
(หล่ายอิงราษฎร์บ้ารุง) ที่ผ่านมาประสบปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินการ ได้แก่ การก้าหนดกิจกรรมเพื่อสนองต่อ
มาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด ครู บุคลากรทางการศึกษา ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานและบุคลากร
มีประสบการณ์ในการท้างานน้อย รวมทังด้านงบประมาณที่จ้าเป็นในการน้ามาพัฒนาการเรียนการสอน (รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR), 2558) ปัจจัยเหล่านีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์
บ้ ารุง) ได้ ด้ าเนิ น การมากน้ อ ยเพี ย งใด คณะครูมี ส่ วนร่วมคิ ด ปฏิ บั ติ ตั ด สิ น ใจในงานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร นอกจากนียังศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริหารงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ว่ามีเรื่องใดบ้างที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาระบบ
การประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายในของสถานศึ ก ษาของโรงเรีย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ งพะเยา และเพื่ อ น้ า ผลการวิ จั ย ไปเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมคิด ปฏิบัติ ตัดสินใจของบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
การศึกษาในครังนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึก ษาการมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2)เพื่อศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาระบบบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- ต่้ากว่า 30 ปี
- 31 - 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 ปีขนไป
ึ
3. อายุราชการ
- 1 – 5 ปี
- 6 – 10 ปี
- 11 – 15 ปี
- 16 ปีขนไป
ึ

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 8 ด้าน ภายใต้การคิด ปฏิบัติ ตัดสินใจ
1. ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดท้ าแผนพั ฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัด ให้มี การประเมิ นคุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
7. จัดท้ารายงานประจ้าปีท่เี ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครังนีเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีรายละเอียดและขันตอนการด้าเนินงาน ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2559
โดยแยกเป็น ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) จ้านวน 43 คน, ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต้าดรุณ เวทย์)
จ้านวน 47 คน, ครูโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บ้ารุง) จ้านวน 28 คน, ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์
นุกุล) จ้านวน 23 คน, ครูโรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) จ้านวน 23 คน, ครูโรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอิน
โตรัฐประชาอุทศิ ) จ้านวน 22 คน รวมทังสิน 186 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา
2559 ซึ่งก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ
โรงเรียนโดยใช้การสุ่มแบบโควต้า ได้กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 127 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถามที่รวบรวมจากพนักงานครูกลุ่ม
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นข้อค้าถามที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าชนิด
5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด. 2556, หน้า 121)
ตอนที่ 3 สอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นแบบปลายเปิด
การสร้างแบบสอบถามส้าหรับการศึกษา ดังนี
1. ศึกษาแนวคิด หลั กการ ว่าด้วยกระบวนการสร้างแบบสอบถามในการศึกษาที่มีคุณ ภาพ และปรึกษา
อาจารย์ ที่ปรึกษาในการสร้างเครื่องมือ
2. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อก้าหนดขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. น้าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อท้าการตรวจความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้าง หลังจากนันผู้วิจัยน้าแบบสอบถามกลับมาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและน้าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item
Objective Congruence) โดยได้คา่ IOC = 0.98
4. น้าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง (Try out) กับการคณะครูโรงเรียนเทศบาล 4 สัน
ป่าก่อ ต้าบลรอบเวียง อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ้านวน 30 คน เพื่อค้านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา 0.86 (-Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด. 2556, หน้า 96)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยค้นคว้าได้ด้าเนินการตามขันตอน ดังนี
1. ผู้วิจัยจัดท้าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยพะยา เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) และท้าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยพะยา ถึงผู้อ้านวยการสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก้าหนดไว้
2. น้าหนั งสื อ เสนอต่ อ ผู้ อ้ านวยการสถานศึ ก ษากลุ่ ม โรงเรีย นในสั งกั ด เทศบาลเมื อ งพะเยา อ้ าเภอเมื อ ง
จังหวัด พะเยา เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากประชากรที่ก้าหนดไว้
3. ผู้วิจัยค้นคว้าท้าการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 127 คน
4. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืน ตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยท้าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ แล้ว
น้าเสนอในรูปของตารางประกอบค้าบรรยาย
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานและผลการด้าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
แบบพรรณนา (Descriptive statistic)โดยวิเคราะห์แจกแจงจ้านวน ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x )และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป น้าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปเปรียบเที ยบกับเกณฑ์การแปลผล
ความหมายค่าเฉลี่ย แล้วน้าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค้าบรรยาย
ตอนที่ 3 ข้อมูลถามปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระบบประกัน
คุณ ภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิเคราะห์โด ยใช้
ค่าความถี่ของข้อมูล (Frequency) และสรุปเป็นความเรียง

ผลการศึกษา
การมีส่ วนร่วมของครูในการด้ าเนิ น งานระบบประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึ กษาของโรงเรีย น ในสั งกั ด
เทศบาลเมื อ งพะเยา อ้ าเภอเมื อ ง จังหวัด พะเยา โดยรวมเห็ น ด้ วยว่า มี ส่วนร่วมในการด้ าเนิ น งานระบบประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับมาก ( x = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเห็นด้วยว่าครูมีส่วนร่วมในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านการจัดท้ารายงานประเมินตนเอง ระดับมาก ( x = 4.30) เป็นล้าดับที่ 1 และ ด้านการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ( x = 4.13) เป็นล้าดับที่ 2

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครังนี ผู้วจิ ัยสรุปได้ดังต่อไปนี
การมี ส่ วนร่วมของครูในการด้ าเนิ น งานระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของโรงเรีย นในสั งกั ด
เทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบดังนี
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ อยู่ในช่วง 31-40 ปี วุฒิ การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระดับสูงกว่าปริญ ญาตรี และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมเห็นด้วยว่า มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเห็นด้วยว่าครูมีส่วนร่วมในระดับ
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มากทุกด้าน โดย ด้านการจัดท้ารายงานประเมินตนเอง เป็นล้าดับที่ 1 และ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เป็น
ล้าดับที่ 2
1. การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1.1 ด้านการก้าหนดมาตรฐานการศึกษา การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการก้าหนดมาตรฐาน
การศึกษา โดยรวมเห็นด้วยว่า มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเห็นด้วยว่าครูมีส่วนร่วมในระดับมากทุกประเด็น โดยมีส่วนร่วมในการจัดท้ารายงานการ
ประเมินตนเอง เพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ระดับมาก เป็นล้าดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการประชุมชีแจงความ
ตระหนักและความส้าคัญของมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับมาก เป็นล้าดับที่ 2
1.2 ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวั ดพะเยา ด้านการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา โดยรวมเห็นด้วยว่า มีส่วนร่วมในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเห็นด้วยว่าครูมีส่วนร่วมในระดับมากทุกประเด็น โดย มีส่วนร่วมในการจัดท้าหลักสูตร
สถานศึกษาที่ครอบคลุมทังหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น ระดับมาก เป็นล้าดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกกรรมการบริหารหลักสูตร และได้ติดตามการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องระดับมาก เป็นล้าดับที่ 2
1.3 ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการจัดท้า
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยรวมเห็ น ด้ ว ยว่ า มี ส่ ว นร่ ว มในการด้ า เนิ น งานระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเห็นด้วยว่าครูมีส่วนร่วมในระดับมากทุกประเด็น โดย มี ส่วนร่วม
ในการคัดเลือกคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ระดับมาก เป็นล้าดับที่ 1 และมีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ มากเป็นล้าดับที่ 2
1.4 ด้ า นการจั ด ระบบบริห ารและสารสนเทศ การมี ส่ ว นร่ว มของครู ในการด้ าเนิ น งาน ระบบประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ โดยรวมเห็นด้วยว่า มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเห็นด้วยว่าครูมีส่วนร่วมในระดับมากทุกประเด็น โดย มีส่วนร่วมในการจัดท้าระบบ
สารสนเทศเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมาก เป็นล้าดับที่ 1 มีส่วนร่วมใน
การส้ารวจความต้องการของครูในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนและงานวิชาการ และมีส่วนร่วม
ในการจัดท้าระบบการบริการสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วทันต่อการใช้งาน เป็นล้าดับที่ 2
1.5 ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมเห็ นด้วยว่า มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเห็นด้วยว่าครูมสี ่วนร่วมในระดับมากทุกประเด็น โดยมีส่วนร่วมในการจัดท้ารายงานสรุปผล
และน้าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมากเป็นล้าดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการก้าหนด
เป้าหมายและแนวทางการด้าเนินงานที่ชัดเจน เป็นล้าดับที่ 2
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1.6 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของครูใน
การด้ าเนิน งานระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษาของโรงเรียน ในสังกัด เทศบาลเมื องพะเยา อ้ าเภอเมื อ ง
จังหวัดพะเยา ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวมเห็นด้วยว่า มีส่วน
ร่วมในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเห็นด้วยว่าครู
มีส่วนร่วมในระดับมากทุกประเด็น โดย มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการและชีแจงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนระดับชัน ป.3, ป.6, ม.3,ม.6 ระดับมาก เป็นล้าดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักให้ความส้าคัญ
ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของผู้เรียน เป็นล้าดับ ที่ 2
1.7 ด้านการจัดท้ารายงานประเมินตนเอง การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการจัดท้ารายงาน
ประเมินตนเองโดยรวมเห็นด้วยว่า มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเห็นด้วยว่าครูมีส่วนร่วมในระดับมากทุกประเด็น โดย มีมีส่วนร่วมในการน้าผลการประเมิน
ตนเองไปปรับปรุง พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดับมาก เป็นล้าดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการจัดท้า
รายงานคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นล้าดับที่ 2
1.8 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการพัฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยรวมเห็ น ด้ วยว่า มี ส่ วนร่ วมในการด้ าเนิ น งานระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เห็นด้วยว่าครูมีส่วนร่วมในระดับมากทุกประเด็นโดย มีส่วนร่วม
ในการจัดท้ารายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดทราบตามข้อก้าหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ระดับมาก เป็นล้าดับที่ 1 และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดนิเทศ ติดตามการด้าเนินงานและน้าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นล้าดับที่ 2
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2.1 ด้านการก้าหนดมาตรฐานการศึกษา
สภาพปัญหาและอุปสรรค
สถานศึกษาไม่มีขันตอนการด้าเนินงาน ไม่มีการเตรียมความพร้อมและไม่มีการก้าหนดขันตอนการ
ด้าเนินงานที่ชัดเจน และการก้าหนดมาตรฐานหลักจากส่วนกลางไม่ค้านึงถึงบริบทของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ
สถานศึ ก ษาควรมี ก ารก้ าหนดขั นตอนการด้ าเนิ น งานที่ ชัด เจน ให้ ผู้ ก้ าหนดท้ าการพิ จ ารณาหรือ
สอบถามความเห็น ก้าหนดมาตรฐานตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา และควรแต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานไว้
ล่วงหน้าโดยจัดบุคลากรให้ตรงกับความถนัด
2.2 ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
สภาพปัญหาและอุปสรรค
ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และขาดการสนับสนุนจากชุมชน อีกทังยังไม่
เข้าใจในรูปแบบและระบบการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
สถานศึ ก ษาควรเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชนเข้ ามามี ส่ วนร่วมในการจั ด การศึ ก ษาให้ ม ากขึ น
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาหรือจัดเอกสารให้กับบุคลากรศึกษา
เพิ่มเติม ตลอดจนให้บุคลากรทุกคนได้เข้าใจและพัฒนามาตรฐานอย่างพร้อมเพรียงกัน
2.3 ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สภาพปัญหาและอุปสรรค
ผู้บ ริห ารจั ดท้ าแผนจากหน่วยงานต้น สังกัด คือเทศบาลเมื องพะเยา ท้ าให้ แผนไม่ มีอิ สระในการ
ออกแบบที่สอดคล้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาขาดบุคลากร ที่รับผิดชอบและการจัดท้าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาการเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดท้าแผนและการก้าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ยังไม่ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะ
ควรแต่งตังบุ คลากรรับผิด ชอบและจัดท้าแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและก้าหนดเป้าหมายที่
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินการของสถานศึกษา เช่น ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การเรียน
การสอน สิ่งแวดล้อม การจัดองค์กรการพัฒนาวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของชุมชน นอกจากนี
เทศบาลเมืองพะเยาควรให้อิสระแก่สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยตนเอง สามารถออกแบบ
ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท สภาพแวดล้อมและความเหมาะสม
2.4 ด้านการจัดระบบบริหารสารสนเทศ
สภาพปัญหาและอุปสรรค
สถานศึกษาไม่มีความพร้อมในเรื่องสารสนเทศ อาทิเช่น ขาดข้อมูลในการจัดท้าสารสนเทศ ขาดการ
จัดการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมและจัดระบบเครื่องมือสื่อสารให้ชุมชนหรือผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบกระบวนการจัด
การศึกษา ให้ท้องถิ่นเข้าใจและเข้ามามีสว่ นร่วมเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด ให้มกี าร
ประชุม อบรม สัมมนา การจัดท้าข้อมูลสารสนเทศ และจัดสรรงบประมาณอย่างเต็มที่ เพียงพอและพร้อมต่อการใช้
บริการ
2.5 ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
สภาพปัญหาและอุปสรรค
สถานศึกษาไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบคุณ ภาพตามระบบประกันคุณ ภาพและกลุ่มตรวจสอบ
คุณภาพภายนอก (สมศ.) มีเกณฑ์การประเมินตรวจสอบคนละมาตรฐาน ไม่ด้าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบ
และทบทวนที่จริงจังอย่างต่อเนื่อง และขาดการด้าเนินการตรวจสอบที่ไม่ตรงกับสภาพจริง
ข้อเสนอแนะ
ควรด้าเนินการตรวจสอบสภาพจริงในการด้าเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามกรอบแนวทางให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทังก้าหนด
มาตรฐานให้ชัดเจนเพียงหนึ่งมาตรฐานเท่านัน และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดเอกสารเผยแพร่ใ ห้ความรู้ท่ี
น้าไปปฏิบัตจิ ริงได้
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2.6 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหาและอุปสรรค
สถานศึกษาขาดความเป็นจริงในการประเมิน ขาดการประเมินตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม
ประเมินผลที่เป็นระบบและไม่มีการประเมินผลตามสภาพจริง และไม่มีการก้าหนดระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่ชัดเจน
และกระบวนการตรวจสอบไม่มีมาตรฐานตามที่ก้าหนด ตามการประเมินภายใน
ข้อเสนอแนะ
ควรควบคุมอย่างเข้มในการประเมินคุณภาพภายใน พัฒนาระบบการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพ
ที่แท้จริงของการด้าเนินงานและมีวิธีที่หลากหลายในการด้าเนินการวางระบบงานที่มีระบบและกลไกชัดเจน
2.7 ด้านการจัดท้ารายงานประเมินตนเองประจ้าปีการศึกษา
สภาพปัญหาและอุปสรรค
ขาดหลักฐานในการประเมินผลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่ทราบข้อมูลจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและ มีรูปแบบหลากหลาย ไม่ก้าหนดเป็นรูปแบบเดียวกัน ขาดข้อมูลตัวบ่งชีที่ชัดเจนและไม่
สัมพันธ์กันในการท้ารายงาน
ข้อเสนอแนะ
ให้บุคลากรในโรงเรียนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมแนะแนวทางรายงานคุณ ภาพการศึกษาให้ตรงตาม
เป้าหมาย ที่ก้าหนด มีการบันทึกผล น้าผลมาใช้เพื่อการพัฒ นาและรายงานสู่ชุมชนอย่างสม่้าเสมอ ว่าการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาท้าให้เกิดผลตามเป้าหมาย คุณภาพการเรียนรู้ท่ีก้าหนดไว้ได้ดีเพียงใด มีการก้าหนดหัวข้อ
และ ประเด็นให้ชัดเจน
2.8 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สภาพปัญหาและอุปสรรค
กระทรวงต้นสังกัดและผู้บริหาร มีนโยบายเข้ามาแทรกแซงอยู่เสมอ องค์กรไม่เห็นความส้าคัญของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทังองค์กรและสถานศึกษาไม่เห็นความส้าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะท้าให้โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีมาตรฐาน พร้อมทังก้าหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ นโยบายให้มคี วามชัดเจนและเมื่อปฏิบัติให้ตดิ ตาม
สอบถามผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิภาพก่อนการเปลี่ยนแปลง และชีแจงท้าความเข้าใจแก่ผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่าย
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ กษาการมี ส่ วนร่วมของครูในการด้ าเนิ น งานระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีประเด็นที่ควรน้ามาอภิปราย ดังนี
1. การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมเห็นด้วยว่า มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเห็นด้วยว่าครูมีส่วนร่วมในระดับมากทุกด้าน สอดคล้อง
พรรณทิพา ชังอินทร์ (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
เขต 14 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการด้าเนินการประกันคุณภาพ
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การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพ ในภาพร่วมอยู่ระดับมาก และสอดคล้องกับ น้าฝน นกเที่ยง (2556) ศึกษาเรื่อง การมีส่วน
ร่วมของครูในการด้าเนิ นงานประกัน คุณ ภาพภายในโรงเรียนอ้าเภอวังเหนื อ สังกัด ส้า นั กงานเขตพื นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาล้าปาง เขต 3 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชากรที่ตอบแบบสอบถามเป็นครู จ้านวน
185 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมากกว่า 50 ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่งส่วนใหญ่
16 ปีขึนไป วุฒิ การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรี โรงเรียนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
โรงเรีย นประถมศึ ก ษาและเมื่ อ พิ จารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า การมี ส่วนร่วมของครูโรงเรีย นประถมศึ ก ษาและครู
โรงเรียนขยายโอกาสในการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีส่วนร่วมที่ใกล้เคียงกัน ขันตอนการวางแผน
(Plan) โดยรวมเห็นด้วยว่ามีการด้าเนินงานระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เห็นด้วยว่าครูมีส่วนร่วมในระดับ
มากทุกประเด็น โดยมีส่วนร่วมในการประชุมชีแจง เพื่อสร้างความเข้าใจในการด้าเนินงานประกันคุณภาพระดับมาก
เป็นล้าดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการก้าหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนระดับมาก เป็นล้าดับที่ 2 ขันตอน
การด้าเนินการ (Do) โดยรวมเห็นด้วยว่า มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เห็น
ด้วยว่ามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระดับมากทุกประเด็น โดยมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ ระดับมากเป็นล้าดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมาก เป็นล้าดับที่ 2 ขันตอนการตรวจสอบการด้าเนินงาน (Check)
โดยรวมเห็นด้วยว่ามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานจริง
ระดับมากทุกประเด็น โดยมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน จัดให้มีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุม
อย่างมีคุณภาพมากเป็นล้าดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของชาติให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรระดับมาก เป็นล้าดับที่ 2 ขันตอนการ
ปรับปรุงและน้าไปใช้ (Action) โดยรวมเห็นด้วยว่ามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระดับมากทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ครูมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการน้าผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษามา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนระดับมากเป็นล้าดับที่ 1 และมีส่วนร่วมในการน้าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษามาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นล้าดับที่ 2 และสอดคล้องกับ สงกรานต์ทอง มาลัยเลิศ
(2552) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนิ นการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน
พืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินการตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านการมีส่วนร่วมของครูอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาเพชรบุรี
เขต 2 ใน 8 ด้าน พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่มีความถี่สูงสุดในแต่ละด้าน 1) ด้านการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่พบว่าเป็นปัญหา อุปสรรคมากที่สุด คือ ครูมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมาก รองลงมา คือ ครูยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการก้าหนดมาตรฐานการศึกษา 2) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ที่พบมากที่สุด คือ
ครูมีภาระงานอื่นมาก รองลงมา คือ ขาดเทคโนโลยี 3) ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่พบมากที่สุด คือ ครู
ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท้าแผนพัฒนาสถานศึกษา รองลงมา คือ ความเชื่อของครูท่ีคิดว่าการวางแผน
พัฒนาเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 4) ด้านการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่พบมากที่สุด คือ ครูมีภาระงาน
อื่นมาก รองลงมา คือ การก้าหนดบทบาทและอ้านาจหน้าที่ภายในสถานศึกษาในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒ นา
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คุณ ภาพการศึกษาไม่ชัดเจน 5) ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณ ภาพการศึกษา ที่พบมากที่สุด คือ ผู้ท้าหน้าที่
ตรวจสอบขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา รองลงมา คือ ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่
เคารพนับถือในการตรวจสอบ 6) ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ก้าหนด ที่พบมากที่สุด คือ ครู
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ก้าหนด รองลงมา คือ ครูยังขาดการ
ยอมรับความรู้ความสามารถของเพื่อนครู 7) ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ้าปี ที่พบมากที่สุด คือ ตัวชีวัด
ยากต่อความเข้าใจของครู รองลงมา คือ ครูขาดการสื่อสารภายในสถานศึกษา 8) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อเนื่อง ที่พบมากที่สุด คือ ครูมีภาระงานที่ตอ้ งรับผิดชอบมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีครูไม่เพียงพอ
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นแบบปลายเปิด
2.1 ด้านการก้าหนดมาตรฐานการศึกษา มีสภาพปัญหาและอุปสรรค คือ สถานศึกษาไม่มีการเตรียมความ
พร้อมและไม่มีการก้าหนดขันตอนการด้าเนินงานที่ชัดเจน และการก้าหนดมาตรฐานหลักจากส่วนกลางไม่ค้านึงถึง
บริบทของสถานศึกษา พร้อมทังมีข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาก้าหนดขันตอนการด้าเนินงานที่ ชัดเจน โดยแต่งตัง
คณะกรรมการด้าเนินงานไว้ล่วงหน้าแต่งตังบุคลากรให้ตรงกับความสามารถ
2.2 ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีสภาพปัญหาและอุปสรรค คือ ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ไม่เข้าใจ
ในรูปแบบและระบบการพัฒนามาตรฐานการศึกษา จึงท้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมี ข้อเสนอแนะให้
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาหรือจัดเอกสารให้กับบุคลากรศึกษา
เพิ่มเติม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึน
2.3 ด้านการจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีสภาพปัญหาและอุปสรรค คือ การขาดบุคลากรที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนและการก้าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ยังไม่ครอบคลุม จึงมีข้อเสนอแนะให้แต่งตัง
บุคลากรและก้าหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินการของสถานศึกษา เช่น ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การเรียนการสอน สิ่งแวดล้อม การจัดองค์กรการพัฒนาวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษาของชุมชน
2.4 ด้านการจัดระบบบริหารสารสนเทศ มีสภาพปัญหาและอุปสรรค คือ สถานศึกษาไม่มีความพร้อมใน
เรื่องสารสนเทศ ท้าให้ขาดข้อมูลในการจัดท้าสารสนเทศในการสร้างความสัมพั นธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ส่วน
ข้อเสนอแนะ คือ ส่งเสริมและจัดระบบเครื่องมือสื่อสารให้ชุมชนหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้รับทราบกระบวนการจัด
การศึกษา ให้ท้องถิ่นเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็น ไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด พร้อมทังการ
จัดสรรงบประมาณอย่างเต็มที่ เพียงพอและพร้อมต่อการใช้บริการ
2.5 ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีสภาพปัญหาและอุปสรรค คือ ไม่มีมาตรฐานการตรวจสอบ
คุณภาพตามระบบประกันคุณภาพและกลุ่มตรวจสอบคุณภาพภายนอก (สมศ.) มีเกณฑ์การประเมินตรวจสอบคนละ
มาตรฐาน ไม่ด้าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบและทบทวนที่จริงจังอย่างต่อเนื่อง และขาดการด้าเนินการ
ตรวจสอบที่ไม่ตรงกับสภาพจริง และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรด้าเนินการตรวจสอบสภาพจริงในการด้าเนินงานของ
สถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบแนวทางให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ท่นี ้าไปปฏิบัติจริงได้
2.6 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีสภาพปัญหาและอุปสรรค
คือ ขาดการประเมินตรวจสอบ การควบคุม การติดตามประเมินผลที่ เป็นระบบและไม่มีการประเมินผลตามสภาพจริง
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ไม่ มี ก ารก้ า หนดระยะเวลาหรื อ ช่ ว งเวลาที่ ชั ด เจนและกระบวนการตรวจสอบไม่ มี ม าตรฐานตามที่ ก้ า หนด มี
ข้อเสนอแนะ คือ พัฒนาระบบการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของการด้าเนินงานและมีวิธีที่หลากหลาย
2.7 ด้านการจัดท้ารายงานประเมินตนเองประจ้าปีการศึกษา สภาพปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดหลักฐานใน
การประเมินผลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่ทราบข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการศึกษา จึงควร
ให้บุคลากรในโรงเรียนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมแนะแนวทางรายงานคุณภาพการศึกษาให้ตรงตามเป้าหมายที่ก้าหนด มี
การบันทึกผล น้าผลมาใช้เพื่อการพัฒนาและรายงานสูช่ ุมชนอย่างสม่้าเสมอ
2.8 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สภาพปัญหาและอุปสรรค คือ มีนโยบายใหม่ ๆ เข้ามา
แทรกแซงทังระดับกระทรวงต้นสังกัดและผู้บริหาร ฉะนันควรมีการพั ฒ นาระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อที่จะท้าให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มมี าตรฐาน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการด้าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมเห็นด้วยว่า มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับมาก แสดงว่า ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด้าเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก จากส้ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษ า และควรศึ ก ษา
เฉพาะเจาะจงเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการก้าหนดมาตรฐานการศึกษา และ
ด้านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี ประสบผลส้าเร็จได้ด้วยดี เพราะผู้ศึกษาค้นคว้า ได้รับความกรุณาอย่าง
ยิ่ ง จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจิ ด หล้ า สุ ท รวิ ภ าต อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษา การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง อาจารย์ ผู้
ประสานงาน วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุณาให้ค้าปรึกษา แนะน้าและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุง เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็ นงานที่มีคุณค่ามากยิ่งขึน อีกทังได้ทุ่มเท
ความเอาใจใส่ทุกขันตอน เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี
ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านที่ ได้ให้ความรู้ในเรื่อง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ให้ความสะดวกในการท้างานจนประสบผลส้าเร็จ
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาทุกท่าน ที่
ได้เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามให้แก่ผศู้ ึกษาค้นคว้า
ขอขอบคุณ คณะนิสิตชันปีท่ี 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 6 มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านที่ได้ให้
ข้อมูลข่าวสารที่จ้าเป็นในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณ สมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ที่เป็นก้าลังใจอันส้าคัญ ยิ่งในการศึกษาค้นคว้าจนบรรลุผลตาม
เป้าหมาย
ท้ายสุดนี คุณค่าทังหมดที่เกิดจากงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครังนี ขอมอบเป็นเครื่องบูชาบุพการีของ
ผู้ศกึ ษาและบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่อยูเ่ บืองหลังแห่งการวางรากฐานการศึกษาให้กับผูศ้ ึกษาตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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การศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
THE STUDY OF CONFLICT MANAGEMENT OF EXECUTIVES FROM BASIC
EDUCATIONAL AREAS UNDER CHIANGRAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE
AREA OFFICE 3
กติกา ตระกูลสันติไมตรี1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Katika Trakunsuntimaitri 1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส้ านั ก งานเขตพื นที่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 3 กลุ่ม ตั วอย่ างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 จ้านวน 322 คน และผู้ทรงคุณ วุฒิ จ้านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานีมี 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถาม
สาเหตุและวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยวิธวี ิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. สาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษา ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล มีสาเหตุความ
ขั ด แย้ งเรีย งจากมากไปน้ อ ย ได้ แก่ ความรู้สึ ก และทั ศ นคติ ท่ี แตกต่ างกั น แบบของพฤติ ก รรมที่ แตกต่ างกั น และ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ด้านปฏิสัมพันธ์ในการท้างาน มีสาเหตุความขัดแย้งเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การแบ่ง
พรรคแบ่งพวก การไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการขาดความสามัคคี ด้านสภาพองค์การ มีสาเหตุความ
ขัดแย้งเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ความไม่ชัดเจนในบทบาทของบุคลากร การท้างานที่มีการแข่งขันระหว่างบุคคล
และการมีโครงสร้างขององค์กรที่ไม่ชัดเจน
2. วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการจัดการความขัดแย้ง เรียงจากมากไปน้อย
ได้แก่ การร่วมมือ การประนีประนอม การเอาชนะ การหลีกเลี่ยง ส่วนวิธีสุดท้าย คือ การยอมให้
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3. แนวทางในการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์ในรายด้าน พบว่า 1)
ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม ให้บุคลากรท้างานตามความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงานและใช้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันให้เกิดประโยชน์ต่อการท้างาน และหากิจกรรมให้บุคลากรมีการ
ปฏิสัมพันธ์กัน ใช้หลักการประสานงาน 2) ด้านปฏิสัมพันธ์ในการท้างาน สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรมอบหมายงานเป็น
กลุ่ม ส่งเสริมการท้างานเป็นทีม ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึนในโรงเรียน สร้างบรรยากาศที่ดีใจการท้างาน และผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการปฏิสัมพันธ์
กับครู เช่น การเคารพผู้ใหญ่ การรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างมิตรภาพที่ดีใน
สถานศึกษา 3) ด้านสภาพองค์การ สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรประชุมชีแจงให้ชัดเจนทุกครังเรื่องการมอบหมายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ทุกคนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง ควรใช้วิธีการขอความร่วมมือด้วยวาจาส้าหรับงานที่มีความส้าคัญน้อย โดยยึดงานเป็น
หลัก และควรสร้างค่านิยมร่วมกันกับบุคลากร โดยยึดเป้าหมายความส้าเร็จของสถานศึกษา และผู้เรียนเป็นหลัก
คาสาคัญ: การบริหารความขัดแย้ง

Abstract
The purpose of this study were to study the causes and methods to manage the conflicts
management of executives from basic Educational Areas Under Chiang Rai Primary Educational Service Area
Office 3 and to study the concepts to manage the conflicts of executives from basic Educational Areas Under
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. The sample were 322 administrators and teachers in
schools under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 and 6 experts. The instruments were
questionnaires asking for causes and methods to manage the conflicts of executives from basic Educational
Areas Under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. The data were analyzed by means and
standard deviations and the interview forms were analyzed by content analysis.
The results were as follows:
1. The cause of the conflicts management of executives from basic in the aspect of personal factors
were firstly, the differences between the feelings and attitude, secondly, the differences of behavior styles and
thirdly, the differences of experiences. The cause of conflicts management of executives in the aspect of working
interaction were firstly, the group splitting, secondly, the non-acceptance of other people’s opinions and thirdly,
the lack of unity. The cause of the conflicts of the school executives in the aspect of organizational condition
were, firstly, the ambiguity of personnel roles, secondly, the working competition between individuals and
thirdly, the strict regulations.
2. The methods to manage the conflicts of school executives were co-operation, compromise,
defeating and submission, respectively.
3. Concepts to manage the conflicts of school executives from the interview according to each aspect
were found that 1) The personal factors aspect were: the school executives should encourage personnel to work
according to their knowledge and ability which were suitable to the work and use different opinions to benefit
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the work and seek out activities to promote interaction in work by using co-operation principle. 2) Concepts to
manage the conflicts of school executives in the working interaction aspect were found that the executives
should assign the group work, encourage team work to let everyone participate so that there would be the
interdependence which would create unity in the school. Create the good working atmosphere and the
executives should be a good example of teachers interactions for examples: respecting the elderly people,
having meals together and set up activities which show out the friendship in the school. 3) Concepts to manage
the conflicts of school executives in the organizational condition aspect were found that the executives should set
up the meeting to explain clearly every time when there were the written assignment so that everyone would
understand, let everyone talk and suggest about their responsibilities and duties. Should use asking for
cooperation with less important work by thinking about the work and should create the value together with the
personnel by setting up the goal for school success and student centered.
Keywords: Conflict Administration

บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยมี
วิสัยทัศน์ให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา
(ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, 2553, หน้า 1)
ในสังคมทุกวันนีคนต่างก็แสดงความแตกต่างกันออกมา ความแตกต่างนันอาจเป็นความร่้ารวยหรือความ
ยากจน การมีอ้านาจหรือไม่มีอ้านาจ การพยายามรักษาสภาพเดิมหรือพยายามจะเปลี่ยน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในสังคม อาจพบคนที่มีความแตกต่างในความเชื่อ ในค่านิยมและมองโลกในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป คนส่วน
ใหญ่อาจมีความสนใจและความปรารถนาแตกต่างกัน ความแตกต่างของบุคคลดังกล่าวข้างต้น อาจน้าไปสู่ความ
ขัดแย้งได้ ดังที่ พรรณราย ทรัพยะประภา (2532 , หน้า 70) ได้กล่าวว่า คนเรามองสิ่งเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกันได้
ทังนีเนื่องจากประสบการณ์เดิมที่น้ามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตนรับรู้นันไม่เหมือนกัน ถ้าต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันว่าสิ่งที่ตนเห็น
นันถูกต้อง และสิ่งที่ผู้อื่นเห็นนันไม่ถูกต้อง และไม่สามารถหาข้อยุติอันเป็นที่พอใจของทังสองฝ่ายได้ ปัญหาความ
ขัดแย้งก็จะเกิดขึน ในท้านองเดียวกัน อรุณรักธรรม และปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2527 , หน้า 97) ได้กล่าวว่า ที่ใดมีคน
ที่นั่นมีความแตกต่างที่ไหนมีความแตกต่างที่นั่นย่อมมีความขัดแย้ง ดังนันผู้บริหารจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะบริหารโดยใช้ทัง
ศาสตร์และศิลป์ในการน้าทรัพยากรการบริหารมาประกอบกันตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ที่ก้าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนีเพราะการบริหารนันมีหลักเกณฑ์ท่ีสามารถน้าไปศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีระบบระเบียบ
สาเหตุท่ีเรียกว่า “ศิลป์” ก็เพราะพฤติกรรมการบริหารหลายประการต้องอาศัยความรอบรู้ ทักษะและไหวพริบ ซึ่ง
ผู้บริหารเป็นผู้น้าที่ส้าคัญในการด้าเนินกิจกรรมการบริหารโดยใช้ทรัพยากรทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ สิ่งของ
และวิธีการจัดการตลอดจนเทคนิคในการด้าเนินงานอย่างเหมาะสม เป็นบุคคลที่มีทังศาสตร์และศิลป์มีความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ มีความช้านาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบและมีทักษะในการปกครองผู้ใต้บังคับ บัญชา ซึ่งเป็น
เรื่องที่ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ด้านจิตวิทยามากพอสมควรในการปกครองคน Robins (1974, อ้างอิงใน ฉลาด กันกา,
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2550) ได้กล่าวว่าการบริหารงานปัจจุบันทักษะการบริการความขัดแย้งมีความส้าคัญต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึน นัก
ทฤษฎีองค์การได้พยายามศึกษาวิจัยปัญ หาเรื่องความขัดแย้งในหน่วยงาน หรือองค์การในลักษณะต่าง ๆ เพื่อจะน้า
ข้อมูลเหล่านันไปปรับปรุงแก้ไข การเปลี่ยนแปลงองค์การในทางที่สร้างสรรค์และนักการศึกษาได้น้าศาสตร์ในเรื่องนี
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริการการศึกษาด้วย โดยเห็นว่าครูและผู้บริหารการศึกษาจะท้างานได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ
นัน จ้าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดการความขัดแย้งได้นันจะต้องมีคุณลักษณะและทักษะของความเป็น
ผู้น้าหลายประการ ซึ่งเรียกรวม ๆ ว่าศักยภาพในการจัดการกับความขัดแย้ง ศักยภาพดังกล่าวหากผู้บริหารมีอยู่สูงก็
เชื่อว่าสามารถจัดการกับความขัด แย้งและน้าไปสู่แนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์การ หากมีน้อยหรือไม่มีเลยก็
จะน้าองค์การไปสู่ความล้มเหลวได้หรือด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ความขัดแย้งในองค์การเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในบางกรณีหรือบางโอกาสความขัดแย้งก็มีความจ้าเป็น
เพราะความขัดแย้งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขององค์การในทางสร้างสรรค์ หากองค์การใดไม่มีความเปลี่ยนแปลง
องค์การนันก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้า ดังที่ บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์ (2537, หน้า 182) ได้กล่าวว่า ในการบริหารงาน
ใด ๆ ก็ตามผู้บริหารมีความปรารถนาในเรื่องความมีประสิทธิภาพของงาน แต่ โดยความเป็นจริงในทางปฏิบัติแล้วการ
บริหารย่อมมีอุปสรรค ผลงานที่ได้รับอาจจะไม่มีประสิทธิภาพสูงตามที่ผู้บริหารปรารถนา ทังนีอาจเป็นเพราะเกิด
ปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งขึนในองค์การ และ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2534, หน้า 9) ได้อธิบายว่า ความขัดแย้งเป็น
สิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญหน้าทุกวัน ผู้บริหารไม่สามารถท้าเป็นไม่สนใจหรือละเลยได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมาก
ขึนและรุนแรงขึนโดยไม่จัดการแก้ไข
โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งทางสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่เกิดขึนได้ โดยส่วนใหญ่เป็นความ
ขัดแย้งที่เกิดขึนระหว่างบุ คคล อันเกิดจากความคิดเห็น การรับรู้ ค่านิยมที่แตกต่างกันของครูในโรงเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียนมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องแก้ปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึนในโรงเรียนจะสร้างความ
ยุ่งยากต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมมือ การประสานงาน และเป็นการท้าลายบรรยากาศใน
โรงเรียน ส่งผลต่ออารมณ์ของบุคลากรในโรงเรียน อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและในที่สุดก็จะ
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ดังนันผู้บริหารโรงเรียนจึงไม่อาจจะนิ่ง
เฉยต่อปัญหาดังกล่าวจะต้องแก้ไขปัญหาโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง และเท่าที่ปรากฏผู้บริหารส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาไม่
เหมื อ นกั น ถึ งแม้ จ ะเป็ น ปั ญ หาลั ก ษณะเดี ย วกั น ทั งนี อาจขึ นอยู่ กั บ ประสบการณ์ ความรู้ อายุ หรือ บุ ค ลิ ก ภาพ
เฉพาะตัว แต่ทังนีต้องระมัดระวังมิให้เกิดความขัดแย้งมากเกินไปจนเกิดผลเสียหายและควรค้านึงถึงสถานการณ์ว่า
สถานการณ์ใดควรจะใช้วิธีการใดจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด ดังที่ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540, หน้า 9) กล่าวว่า แม้
ความขัดแย้งจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้ารู้จักวิธีการจัดการหรือวิธีแก้ไขที่ดีก็จะกลายเป็นการให้คุณประโยชน์อีก
ด้วย
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (2559, สื่อออนไลน์) ประกอบด้วยโรงเรียนที่
ตังอยู่ในเขตอ้าเภอแม่จัน อ้าเภอแม่สาย อ้าเภอดอยหลวง อ้าเภอเชียงแสน และอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง โดยโรงเรียนส่วน
ใหญ่ตังอยู่ในพืนที่ทุรกันดาร เสี่ยงภัย การคมนาคมยากล้าบาก ข้าราชการครูที่ท้างานในโรงเรียนเหล่านันเป็นคนต่าง
พืนที่กัน มีค่านิยม ความเชื่อ ความคิดและวัฒ นธรรมที่แตกต่างกันมาท้างานร่วมกัน มีการย้ายและเปลี่ยนแปลง
ต้าแหน่งอยู่เป็นประจ้า เมื่อได้รับการประเมินอย่างเข้มผ่านมีโอกาสได้ย้ายกลับภูมิล้าเนาของตนเอง เป็นผลให้ต้น
สังกัดต้องเรียกบรรจุข้าราชการครูใหม่มาทดแทน วนเวียนเป็นวัฐจักรอยู่อย่างนันท้าให้คนต่างที่ต่างถิ่นที่มีความเชื่อ
ค่านิยม ความคิดและวัฒนธรรมแตกต่างกันมาท้างานร่วมกัน อาจท้าให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องความคิด ความเข้าใจ
ระหว่างครูด้วยกัน หรือระหว่างครูกับผู้บริหาร และน้าไปสู่ความขัดแย้งในโรงเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สัมมนา รธ
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นิธย์ (2553, หน้า 172) ที่กล่าวว่า ความขัดแย้ง คือ สภาพการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันภายใน
องค์การแล้วมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน ไม่ยอมรับกันทังในด้านความคิดเห็น ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ เป้าหมาย
วิธีการท้างาน การรับรู้ และผลประโยชน์ความต้องการที่ไม่ตรงกัน จากความส้าคัญและความเป็นมาดังกล่าว จะเห็น
ได้ว่าการบริหารจัดการความขัดแย้งเป็นสิ่งส้าคัญมากที่ผู้บริหารต้องให้ความส้าคัญ และผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักเลือก
วิธีการจัดการความขัดแย้งให้เหมาะสมเพราะมีผลต่อการปฏิบัติงานในองค์การ ดังนันผู้บริหารโรงเรียนจะต้องบริหาร
จัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึนให้เหมาะสม จึงจะสามารถน้าพาโรงเรียนไปสู่ความส้าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
ผู้ศกึ ษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ว่ามีสาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษาและวิธีการ
จัดการความขัดแย้งอย่างไร ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน้าไปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการความขัดแย้งภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการสถานศึกษา

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่ อ ศึ ก ษาวิธีก ารจัด การความขั ด แย้งของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส้ านั ก งานเขตพื นที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการจั ด การความขั ด แย้ ง ของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิด
สาเหตุของความขัดแย้ง
1. ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล
2. ด้านปฏิสัมพันธ์ในการท้างาน
3. ด้านสภาพองค์การ
วิธกี ารจัดการความขัดแย้ง
1. การเอาชนะ
2. การร่วมมือ
3. การประนีประนอม
4. การหลีกเลี่ยง
5. การยอมให้

ค ว า ม คิ ด เห็ น ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึ ก ษาและครู สั ง กั ด ส านั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครังนีมุ่งศึกษาสาเหตุและการวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 และแนวทางการจั ด การความขั ด แย้ งของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิจัยโดยจะมีขันตอน
ดังนี
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 จ้านวน 153 โรงเรียน รวมทังสิน 1,936 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ้านวน 153 โรงเรียน ได้จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง จ้านวนทังสิน 322 คน จากการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างการก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส้าเร็จรูป ของเครจซี่และมอร์แกน (อ้างอิงใน ประยูร อาษา
นาม, 2543) และผู้ ให้ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ได้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในเรื่ อ งการบริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยการเลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึนไป
และมีประสบการณ์ในเรื่องการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ไม่ต่้ากว่า 10 ปี จ้านวน 6 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานีเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างและปรับปรุงจาก ปันจมาสน์
มาศนพคุณรัตน์ และจาก Thomas and Kilman โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนและแบบสัมภาษณ์ ดังนี
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบไปด้วย
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยเป็น
ค้าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต้าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน และระยะเวลาที่ด้ารงต้าแหน่ง
ตอนที่ 2 สาเหตุของความขัดแย้งในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบเรียงล้าดับตามความส้าคัญจาก 1–9
เนือหาเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้ง 3 ด้าน คือ
1. สาเหตุด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล
2. สาเหตุด้านปฏิสัมพันธ์ในการท้างาน
3. สาเหตุด้านสภาพองค์การ
โดยปรับปรุงจาก ปันจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ (2549)
ตอนที่ 3 เป็นค้าถามแบบเลือกตอบเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึ กษา ใน 5 วิธี คือ
การเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการยอมให้ โดยปรับปรุงจาก Thomas and Kilman
(1987, อ้างอิงใน พรนพ พุกกะพันธ์, 2542)
แบบสัมภาษณ์ ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เนือหาเกี่ยวกับสาเหตุของ
ความขัดแย้ง 3 ด้าน คือ 1. สาเหตุด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล 2. สาเหตุด้านปฏิสัมพันธ์ในการท้างาน 3. สาเหตุด้าน
สภาพองค์การ
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การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนี ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขันตอน ดังนี
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษา
2. ศึ ก ษาและปรั บ ปรุ งแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ ซึ่ งลั ก ษณะของแบบสอบถามป ระกอบด้ ว ย
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สาเหตุของความขัดแย้งในสถานศึกษาของ ปันจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ (2549)
และการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาของ Thomas and Kilman (1987)
3. ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีได้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบให้ค้าแนะน้าและ
ปรับปรุงแก้ไข
4. น้าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษา เนือหา และด้าน
การวัดผลตรวจสอบความถูกต้อง จ้านวน 3 ท่าน และน้าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
5. จัดท้าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนั ง สื อ จากประธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม และเข้าเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
2. ผู้วิจัยท้าจดหมายถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยส่งจดหมายพร้อมแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างโดยส่งไปยังผู้บริหารเพื่อกระจายแบบสอบถามต่อไปยังครูในโรงเรียนนัน ๆ
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ถูกส่งคืนทางไปรษณีย์ภายในเวลาที่ก้าหนดและได้รับแบบสอบถามคืน
จ้านวน 305 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.72
4. น้าแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ก่อนน้าไปวิเคราะห์ข้อมูล
5. ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองโดยมีการนัดหมายทางโทรศัพท์เพื่อชีแจงแนะน้าเบืองต้นและนัดหมายวัน
เวลา และสถานที่ก่อนที่ผวู้ ิจัยจะไปสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ น้าไปบันทึกผลในโปรแกรม EPI 6 จากนันท้าการแปลงข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์ หาค่าสถิติพืนฐาน โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามน้ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 สาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษา น้า
ข้อมูลมา วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยให้น้าหนักคะแนนในการน้ามาหา
ค่าเฉลี่ย ดังนี
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ล้าดับการเลือกตอบในแบบสอบถาม
น้าหนักคะแนน
1
9
2
8
3
7
4
6
5
5
6
4
7
3
8
2
9
1
การแปลคะแนน
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ซึ่งผู้วิจัยก้าหนดแบ่งระดับสาเหตุความขัดแย้งของการบริหารงานใน
สถานศึกษาเป็น 5 ระดับ โดยมีความกว้างของชัน ดังนี (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, หน้า 9)
ความกว้างของชัน
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด
จ้านวนชัน
=
9–1
5
=
1.60
คะแนนเฉลี่ย
7.44 – 9.00
หมายถึง สาเหตุของความขัดแย้งที่พบในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
5.83 – 7.43
หมายถึง เป็นสาเหตุของความขัดแย้งที่พบในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย
4.22 – 5.82
หมายถึง เป็นสาเหตุของความขัดแย้งที่พบในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
2.61 – 4.21
หมายถึง เป็นสาเหตุของความขัดแย้งที่พบในระดับ น้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 2.60
หมายถึง เป็นสาเหตุของความขัดแย้งที่พบในระดับ น้อยที่สุด
3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามตอนที่ 3 วิธีจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา น้ามา
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ รายละเอียดการตรวจให้คะแนน ดังแสดงในตาราง
4. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 น้ามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และน้าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่อรวบรวมเป็นแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สถิ ติ ท่ี ใช้ ในการวิ จั ย 1.ค่ า ความถี่ (Frequency) 2.ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) 3.ค่ า เฉลี่ ย (Mean) 4.ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สาเหตุและวิธีการจัดการความขัดแย้งของการบริหารงานใน
สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และแนวทางในการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปได้ดังนี
1. สาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษา ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล ด้านปฏิสัมพันธ์
ในการท้างาน และด้านสภาพองค์การ ซึ่งผู้วจิ ัยสรุปรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี
1.1 ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล มีสาเหตุความขัดแย้งเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ความรู้สึกและ
ทัศนคติท่ีแตกต่างกัน แบบของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีสาเหตุ
ความขัดแย้งน้อยที่สุด คือ ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม
1.2 ด้านปฏิสัมพันธ์ในการท้างาน มีสาเหตุความขัดแย้งเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การแบ่งพรรค
แบ่งพวก การไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการขาดความสามัคคี ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีสาเหตุความขัดแย้งน้อย
ที่สุด คือ การแข่งขัน ชิงดี ชิงเด่น
1.3 ด้านสภาพองค์การ มีสาเหตุความขัดแย้งเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ความไม่ชัดเจนในบทบาท
ของบุคลากร การท้างานที่มีการแข่งขันระหว่างบุคคล และการมีโครงสร้างขององค์กรที่ไม่ชัดเจน ตามล้าดับ ส่วนข้อ
ที่มีสาเหตุความขัดแย้งน้อยที่สุด คือ การจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่ยุตธิ รรม
2. วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีการจัดการความขัดแย้ง เรียงจากมากไปน้อย
ได้แก่ การร่วมมือ การประนีประนอม การเอาชนะ การหลีกเลี่ยง ตามล้าดับ ส่วนวิธีสุดท้าย คือ การยอมให้
3. แนวทางในการจั ด การความขั ด แย้ งของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส้ านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางในการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยน้ามาสรุปผลในแต่ละด้าน โดยมีรายละเอียด
ดังนี
3.1 ด้ านองค์ป ระกอบส่ วนบุค คล คื อ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาควรส่งเสริม ให้ บุ ค ลากรท้ างานตาม
ความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับ งานและใช้ความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน ให้ เกิดประโยชน์ต่ อการท้ างาน และหา
กิจกรรมให้บุคลากรมีการปฏิสัมพันธ์กัน ใช้หลักการประสานงาน
3.2 ด้านปฏิสัมพันธ์ในการท้างาน คือ ผู้บริหารควรมอบหมายงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการท้างานเป็น
ทีม ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีให้เกิดขึนในโรงเรียน
สร้างบรรยากาศที่ดีใจการท้างาน และผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับครู เช่น การเคารพผู้ใหญ่
การรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างมิตรภาพที่ดีในสถานศึกษา
3.3 ด้านสภาพองค์การ คือ ผู้บริหารควรประชุมชีแจงให้ชัดเจนทุกครังเรื่องการมอบหมายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ทุกคนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง ควรใช้วิธีการขอความร่วมมือด้วยวาจาส้าหรับงานที่มีความส้าคัญน้อย โดยยึดงานเป็น
หลัก และควรสร้างค่านิยมร่วมกันกับบุคลากร โดยยึดเป้าหมายความส้าเร็จของสถานศึกษา และผู้เรียนเป็นหลัก

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งสาเหตุ แ ละวิ ธีก ารจั ด การความขั ด แย้ งของการบริห ารงานในสถานศึ ก ษาสั งกั ด
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และแนวทางในการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร
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สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและน้ามาอภิปราย
ผลในประเด็นส้าคัญ ดังนี
1. สาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษา โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสภาพองค์การ รองลงมา คือ
ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือด้านปฏิสัมพันธ์ในการท้างาน อาจเนื่องมาจาก องค์การมี
ความไม่ชัดเจนในบทบาทของบุคลากร เกิดการท้างานที่มีการแข่งขันระหว่างบุคคล และการมีกฎระเบียบที่เข้มงวด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ประสพพรรังสี (2553) ที่ได้ท้าการวิจัยเรื่องสาเหตุและการจัดการความขัดแย้ง
กรณีศึกษา การประปานครหลวง (ส้านักงานใหญ่) ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุและการจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษา
การประปานครหลวง (ส้านักงานใหญ่) โดยภารรวมและในรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น ด้านความกดดันต่อ
บทบาทที่อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า สาเหตุท่ีเกิดความขัดแย้งมากที่สุด 3 อันดับ คือ สาเหตุ
ด้านการพึ่งพาอาศัยกันของบุคคล สาเหตุด้านโครงสร้างขององค์กร และสาเหตุด้านทรัพยากรที่จ้ากัด
1.1 สาเหตุ ข องความขั ด แย้งของการบริห ารงานในสถานศึ กษา ด้านองค์ป ระกอบส่ วนบุ ค คล 3
อันดับแรก คือ ความรู้สึกและทัศนคติท่ีแตกต่างกัน แบบของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน
อาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วุฒิ การศึกษาสูงสุดปริญ ญาตรี และมีประสบการณ์การท้างานใน
ต้าแหน่งน้อยกว่า 5 ปี จึงอาจส่งผลให้มีภูมิหลัง การรับรู้ ความรู้สึก ทัศนคติ และแบบฉบับของแต่ละบุคคลที่แตกต่าง
กัน เมื่อมาท้างานในโรงเรียนเดียวกัน ความแตกต่างดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุอันน้าไปสู่ความขัดแย้งได้ ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ ศุภกร อิ่มวัฒนกุล (2553, หน้า 39) ที่ได้ท้าการวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาสาเหตุความขัดแย้งในองค์การ
บริห ารส่ วนต้ าบลในเขตอ้ าเภอด่ านขุ น ทด จังหวัด นครราชสี ม า พบว่า ระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า อันดับแรกคือ การแสวงหาอ้านาจและผลประโยชน์ส่วนตัว รองลงมา คือ คนที่เอาแต่
ใจตนเอง เห็นตัวเองส้าคัญกว่าคนอื่นไม่ยอมฟังใคร ไม่สนใจคนอื่น ท้าอย่างที่ตนคิดและเชื่อว่าถูกต้อง ความมีอคติต่อ
กัน และล้าดับสุดท้าย เอาความดีใส่ตัวเองเอาความชั่วใส่คนอื่น
1.2 สาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษา ด้านปฏิสัมพั นธ์ในการท้างาน 3
อั น ดั บ แรก คื อ การแบ่งพรรคแบ่งพวก การไม่ รับ ฟั งความคิด เห็ น ของผู้ อื่ น และการขาดความสามั ค คี อาจเป็ น
เพราะว่าในโรงเรียนมีครูท่ีขาดมนุษยสัมพันธ์ ประกอบกับการสื่อสารที่ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จึงอาจท้าให้เกิดการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึนได้ สอดคล้องกับ พา
นิชย์ ขอมอบกลาง (2559, หน้า 148) ที่กล่าวว่า การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในโรงเรียนจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
คนอื่น ๆ นอกจากนีโรงเรียนขนาดใหญ่มักมีบุคลากรจ้านวนมากความสัมพันธ์ไม่แน่นแฟ้น ยิ่งในโรงเรียนที่ครูขาด
มนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การแบ่งกันเป็นหมู่พวกในกลุ่มครู การสื่อสารบกพร่อง การให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุ
ให้เกิดความขัดแย้งมารขึนได้ และปฏิสัมพันธ์ในการท้างานเป็นสิ่งที่กระทบกระทั่งกันง่ายกว่าด้านอื่น ๆ เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นทังทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับ อมรรัตน์ ไกรฤกษ์ (2557,
หน้า 66) ได้กล่าวว่า ในสถานศึกษาการท้างานจะต้องมีส่งข้อมูลและติดต่อสื่อสารกัน ถ้ามีการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์
จะเกิดการตีความหมายและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และปัจจัยจาก วัฒนธรรม เพศ อายุ และสิ่งแวดล้อมย่อมมีส่วน
ส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารก่อให้เกิดความขัดแย้งขึนได้ในสถานศึกษา
1.3 สาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษา ด้านสภาพองค์การ 3 อันดับแรกคือ
ความไม่ชัดเจนในบทบาทของบุคลากร การท้างานที่มีการแข่งขันระหว่างบุคคล และการมีกฎระเบียบที่เข้มงวด อาจ
เป็นเพราะว่าในโรงเรียนขาดโครงสร้างการบริหารหารที่ชัดเจนหรือความไม่ชัดเจนในบทบาทหรือนโยบายอาจท้าให้
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บุคลากรอึดอัดในการท้างาน ท้าให้เกิดการก้าวก่ายงานกัน จนท้าให้บุคลากรเกิดการขัดแย้งกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภกร อิ่มวัฒนกุล (2553, หน้า 40) ที่ได้กล่าวว่า ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่/วิธีการท้างาน
ในภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า อันดับแรกคือ ความ
ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ รองลงมาคือ ความรับผิดชอบงานที่เ หลื่อมล้ากันในองค์กร และล้าดับสุดท้ายคือ สายการ
บังคับบัญชาที่ตา่ งระดับกัน
2. วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ใช้วิธีการจัดการความขัดแย้ง เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การร่วมมือ การประนีประนอม การเอาชนะ
การหลีกเลี่ยง ตามล้าดับ ส่วนวิธีสุดท้าย คือ การยอมให้ อาจเป็นเพราะ การร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง
เป็นวิธีท่ีทังสองฝ่ายมาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ต่างฝ่ายต่างน้าเอาความสามารถ ความ
ช้านาญของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ ประกาทิพย์ ผาสุข (2551, หน้า 55) ที่กล่าวว่า
ผู้บริหารเห็นว่าจะเป็นผลดีกับสถานศึกษาเพราะเป็นวิธีการที่ทุกคนจะได้รับประโยชน์ในการได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเป็นวิธีการที่จะพยายามหาผลลัพธ์ท่ีทุกฝ่ายยอมรับ เป็นวิธีท่ี ทังสองฝ่ายต่างก็ได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขหรือหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ประสพพร
รังสี (2553) ที่ได้ท้าการวิจัยเรื่องสาเหตุและการจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษา การประปานครหลวง (ส้านักงาน
ใหญ่) ผลการวิจัยพบว่า วิธีการจัดการความขัดแย้งที่พนักงานการประปานครหลวง (ส้านักงานใหญ่) ใช้มากที่สุด 3
วิธี คือ วิธีการร่วมมือ วิธีการประนีประนอม และวิธกี ารยอม
3. แนวทางในการจั ด การความขั ด แย้ งของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส้ านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางในการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยน้ามาสรุปผลในแต่ละด้าน โดยมีรายละเอียด
ดังนี
3.1 ด้ านองค์ป ระกอบส่ วนบุค คล คื อ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาควรส่งเสริม ให้ บุ ค ลากรท้ างานตาม
ความรู้ค วามสามารถ เหมาะสมกับ งานและใช้ความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน ให้ เกิดประโยชน์ต่ อการท้ างาน และหา
กิจกรรมให้บุคลากรมีการปฏิสัมพันธ์กัน ใช้หลักการประสานงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ไกรฤกษ์
(2557, หน้ า 67) ที่ ได้ ท้ าการวิจั ย เรื่อ ง การศึ ก ษาสาเหตุ ค วามขั ด แย้งและการจั ด การความขั ด แย้งของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
ในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ด้านความสัมพันธ์ ประเด็นเพื่อน
ร่วมงานมีนิสัยส่วนตัวที่แตกต่ างกันท้าให้เกิดความขัดแย้ง ใช้วิธีการจัดการความขัดแย้ง คือ วิธีไกล่เกลี่ยและวิธี
ประนีประนอม ประกอบด้วย 1) ควรใช้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันให้เป็นประโยชน์กับการท้างาน เช่น มอบหมายงาน
ให้ตรงกับนิสัยส่วนตัวเพื่อเป็นประโยชน์กับงาน ที่ส้าคัญบุคลากรต้องทราบเป้าหมายของการท้างาน 2) ควรใช้หลัก
ประสานงาน (เข้าใจ ยอมรับ ร่วมมือ ช่วยเหลือ เกือกูล)
3.2 ด้านปฏิสัมพันธ์ในการท้างาน คือ ผู้บริหารควรมอบหมายงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการท้างานเป็น
ทีม ให้บุคลากรทุดคนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีให้เกิ ดขึนในโรงเรียน
สร้างบรรยากาศที่ดีใจการท้างาน และผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับครู เช่น การเคารพผู้ใหญ่
การรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างมิตรภาพที่ดีในสถานศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ไกรฤกษ์ (2557, หน้า 67) ที่ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุ
ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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พิษณุ โลก เขต 1 พบว่า แนวทางการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา สังกัดสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ด้านผลประโยชน์ คือ วิธีประนีประนอม ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างแก่
บุคลากร ส่งเสริมปลูกจิตส้านึกและจิตวิญญาณของความเป็นครูให้เห็นความส้าคัญของส่วนรวมท้างานด้วยความ
สามัคคีอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 2) ควรส่งเสริมการท้างานแบบมีส่วนร่วมให้นึกถึงผลประโยชน์ส่วน
ร่วมมากกว่าส่วนตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
3.3 ด้านสภาพองค์การ คือ ผู้บริหารควรประชุมชีแจงให้ชัดเจนทุกครังเรื่องการมอบหมายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ทุกคนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง ควรใช้วิธีการขอความร่วมมือด้วยวาจาส้าหรับงานที่มีความส้าคัญน้อย โดยยึดงานเป็น
หลัก และควรสร้างค่านิยมร่วมกันกับบุคลากร โดยยึดเป้าหมายความส้าเร็จของสถานศึกษา และผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พานิชย์ ขอมอบกลาง (2559) ที่ได้ท้าการวิจัยเรื่องการศึกษาสาเหตุความขัดแย้งและการ
บริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า แนว
ทางการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ด้าน
สภาพของที่ ท้ า งานหรื อ สภาพองค์ ก าร ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร ไม่ ให้ มี
ผลประโยชน์ภายในโรงเรียนที่ตกไปสู่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ควรออกค้าสั่งที่ถูกต้องชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรติด
เป็นแผนโครงสร้างการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ ทุกคนสามารถรับรู้ได้ชัดเจน ควรนิเทศติดตามประเมินผลการท้างาน
เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการท้างาน และสรุปผลการท้างานทุกสินปีการศึกษา หากเกิดปัญหาควรใช้การ
ประนีประนอม คือ การให้เกิดผลลัพธ์ท่ีน่าพึงพอใจทังสองฝ่ายแต่ละฝ่ายควรยอมเสียสละส่วนของตนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกร อิ่มวัฒนกุล (2553) ที่ได้ท้าการวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาสาเหตุ
ความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่า วิธีการจัดการความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลใช้วิธีการบริหารความขัดแย้งในลักษณะดังนี การประชุม
ชีแจง ปฐมนิเทศ การปรับความเข้าใจ การท้าขันตอนการผ่านงาน การท้าค้าสั่งมอบหมายงาน การก้าหนดโครงสร้าง
ให้ขัดเจน ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณา ก้าหนดค่านิยมร่วมกัน ร่วมค้นหาเป้าหมายร่วม การส่งเข้าอบรม จัดหา
ปัจจัยบริหาร และเสริมสร้างจริยธรรมการเมือง
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เพื่อให้งานวิจัยนีเป็นประโยชน์ในเรื่องการของการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ศึกษาจึง
ขอเสนอแนะเพื่อน้าผลไปใช้ ดังนี
1. จากการวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษา ด้านองค์ประกอบส่วน
บุคคล พบว่า ความรู้สึกและทัศนคติท่ีแตกต่างกันเป็นสาเหตุแรกที่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้ง ดังนัน ผู้บริหารควรส่งเสริม
ให้บุคลากรท้างานตามความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับงานและใช้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันให้เกิดประโยชน์ต่อ
การท้างานและหากิจกรรมให้บุคลากรมีการปฏิสัมพันธ์กัน ใช้หลักการประสานงาน เช่น การประชุมมติร่วมกัน เป็น
ต้น
2. จากการวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษา ด้านปฏิสัมพันธ์ในการท้างาน
พบว่า การแบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นสาเหตุแรกที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ดังนัน ผู้บริหารควรมอบหมายงานเป็นกลุ่ม
ส่งเสริมการท้างานเป็นทีม ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึนในโรงเรียน สร้างบรรยากาศที่ดีใจการท้างาน และผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับ
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ครู เช่น การเคารพผู้ใหญ่ การรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างมิตรภาพที่ดีใน
สถานศึกษา
3. จากการวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษา ด้านสภาพองค์การ พบว่า
ความไม่ชัดเจนในบทบาทของบุคลากรเป็นสาเหตุแรกที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ดังนัน ผู้บริหารควรประชุมชีแจงให้
ชัดเจนทุกครังเรื่องการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้ทุก
คนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และผู้บริหารควรสร้างค่านิยมร่วมกันกับ
บุคลากร โดยยึดเป้าหมายความส้าเร็จของสถานศึกษา ครูและผู้เรียนเป็นหลัก
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่องสาเหตุความขัดแย้งในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบในการศึกษาที่แตกต่างไปจากการวิจัย
ครังนี เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสาเหตุของความขัดแย้งของการบริหารงานในสถานศึกษา
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการใช้วิธีการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
4. ควรศึกษาเรื่องสาเหตุและวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา
อื่น
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ขอขอบคุณ ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งได้กรุณาให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า ข้อเสนอแนะต่าง
ๆ ที่เป็นประโยชน์ อีกทังสละเวลาตรวจสอบแก้ไขเนือหาและการใช้ภาษาเพื่อให้การศึกษาอิสระนีมีความถูกต้องและ
สมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี พร้อมนีผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร. ศิริโชค พิพัฒน์
เสถียรกุล ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์ ดร. สมเจตน์ แก้วกันใจ ผู้อ้านวยการโรงเรียน
อนุบาลยางฮอม นายยุทธจักร เขียวอ้าย ผู้อ้านวยการโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สังกัดส้านักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ที่ได้กรุณาให้ค้าแนะน้าและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี
ผู้วิจัยขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี
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การศึกษาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของกลุม่ โรงเรียนแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
THE STUDY OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE PROGRESS IN 21st CENTURY
EDUCATION OF MAESALONGNAI EDUCATION DEVELOBMENT NETWORKING
GROUP MAEFAHLUANG DISTRICT CHIANGRAI PROVINCE.
ศราวุธ จันทร์ทอง1* และ โสภา อ้านวยรัตน์2
Sarawut Jhanthong1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายและเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่
สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนแม่สลอง
ใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จ้านวน 10 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามล้าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ มาตรฐานด้านกระบวนการการ
บริห ารและจัด การของผู้บ ริหารสถานศึก ษา มาตรฐานด้ านคุณ ภาพของผู้เรียน มาตรฐานด้านระบบการประกั น
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่าข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุดในแต่
ละด้านคือ 1) มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน ควรลดภาระงานครูให้ครูได้จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่รวมถึง
การได้พั ฒ นากระบวนการเรียนการสอนมาก 2) มาตรฐานด้านกระบวนการการบริหารและจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีอุดมการณ์ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นและมี
ทั กษะในการบริห าร 3) มาตรฐานด้ านกระบวนการจั ดการเรีย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส้ าคัญ ครูต้ อ งจัด ให้ มี
กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและควรได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย และ
4) มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ควรมีงานวิจัยเชิงคุณภาพในระดับท้องที่เพื่อพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
คาสาคัญ: การด้าเนินงานประกันคุณภาพภายใน การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน
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Abstract
The purpose of this independent study was to study of internal quality assurance progress in 21st
century education, Maesalongnai education development networking group, Maefahluang district, Chiangrai
province and suggestion of internal quality assurance progress in 21st century Maesalongnai education
development networking group perceived by teachers and director in Maesalongnai education develobment
networking group, Maefahluang district, Chiangrai province. Data were collected from 150 people through the
questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard
deviation.The findings were as follows; towards internal quality assurance progress in 21st century education in
overall were at high level and data on the other side at high level.
Suggestion of internal quality assurance progress in 21st century education development perceived by
teachers and director in Maesalongnai education develobment networking group, Maefahluang district, Chiangrai
province as follows: The most frequency-sensitive suggestion on each side there are the following. 1) The
standards quality of learners towards should reduce the teachers workload to teachers to fully manage teaching
than they has developed more instructional process. 2) The standardization of administrative processes and
management of school administrators towards Executives must have Self improvement. 3) The standardization of
instructional processes that focus on learners is important towards there are teaching processes that provide
opportunities for learners to participate and get support from all parties. 4) Standards for effective internal quality
assurance systems towards there should be a qualitative research that can develob school Quality Assurance
System, Have directed track school Quality Assurance System alongside.
Keywords: Education internal quality assurance progress, 21st century education, Maesalongnai education
develobment networking group

บทนา
การศึกษาได้รับความคาดหมายให้ท้าหน้าที่ต่าง ๆ ในทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจมากมายนับตังแต่
การช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และคิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและความเป็นพลเมือง ตลอดจนพัฒนาทักษะทาง
เศรษฐกิ จ ซึ่ ง จะช่ว ยเพิ่ ม ความเท่ า เที ย มในสั ง คมในระยะยาว จากบทบาทหน้ า ที่ ส้ า คั ญ หลายประการดั งกล่ า ว
การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพจึงก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประชาชน
ต้องการทักษะการคิดและการด้ารงชีวิตที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างมีนัยส้าคัญ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ได้กลายเป็นแนวคิดและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาที่ถูกผลิต พัฒนา
สนับสนุน และเผยแพร่ โดยองค์กรต่าง ๆ ทังในภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น
วาระทางการศึกษาที่ส้าคัญในปัจจุบัน แนวคิดนีตังอยู่บนฐานคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษาในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่ง
เน้นย้าแต่การเรียนและท่องจ้าเนือหาในสาระวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่
เพียงพออีกต่อไปแล้วส้าหรับการเตรียมพร้อมนักเรียนในการด้ารงชีวิตและท้างานในโลกศตวรรษใหม่ ซึ่งมีความท้า
ทายและข้อเรียกร้องชุดใหม่ท่ีมีพลวัตมากมาย นักเรียนจ้าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21
ควบคู่กับเนือหาในสาระวิชาหลัก อาทิ ทักษะในการคิดขันสูง ทักษะในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตนเอง
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ทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด
เรียนรู้แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต วรรณกรรมด้านการศึกษา
ร่วมสมัยชีไปในทิศทางเดียวกันว่า ทักษะและความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการเป็นพลเมืองและการท้างานในศตวรรษที่ 21 นัน
ค่อนข้างแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 บางทักษะแม้จะมีลักษณะถาวร (perennial skills) กล่าวคือมีความส้าคัญมาในทุก
ยุ ค ทุ ก สมั ย ไม่ ใ ช่ เฉพาะในศตวรรษที่ 21 เช่ น ทั ก ษะ4C คื อ การคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ (Creativity) การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ (Critical thinking) การสื่อสาร(Communication) และการท้างานเป็นทีม (Collaboration) แต่ทักษะเหล่านีมี
ลักษณะเปลี่ยนไปในโลกยุคดิจิตอล รวมถึงทวีความส้าคัญมากยิ่งขึนจนกลายเป็นสิ่งที่ “ต้อง” มี มากกว่า “น่าจะ” มี
ขณะที่บางทักษะถือเป็นทักษะชุดใหม่ท่ีจ้าเป็นในบริบทของศตวรรษใหม่ เช่น ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒ นธรรม ฯลฯ ปัจจัยหลักที่น้ าพาความท้าทายและข้อเรียกร้องใหม่ ๆ ส้าหรับ นักเรียนคื อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and CommunicationTechnologies – ICTs) ซึ่งได้
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม อย่างรอบด้าน (มูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556, หน้า 11-13)
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา 6 ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตรและกระบวนการ
เรีย นรู้ 2) ด้ านครูและบุ ค ลากร 3) ด้ านการทดสอบ การประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพและการพั ฒ นามาตรฐาน
การศึกษา 4) ด้านการผลิตและพัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกั บความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5)
ด้าน ICT เพื่อการศึกษา 6) ด้านการบริหารจัดการ โดยมีนโยบายส้าคัญคือ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แผนงาน
คืนครูให้ห้องเรียนแผนงานผลิตคนให้ตรงความต้องการ การบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา การแก้ไข
ปัญหาหนีครู การแก้ไขปัญหาทุจริต ส้านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
แก้ปัญ หาองค์การค้า การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) โครงการนักเรียน ป. 1 อ่านออก
เขียนได้ 1 ปี การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การ
ปฏิรูประบบประกันประเมินคุณภาพการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม การลดภาระครู(ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน, 2558, หน้า 1) และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น หลั ก ในการเที ย บเคีย งส้ าหรับ สถานศึ ก ษา หน่ วยงานต้ น สั งกั ด และส้ านั ก งานเขตพื นที่
การศึกษาทังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพั ฒ นา ส่งเสริม สนับ สนุน ก้ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด้าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย เพื่อจะได้ทราบการด้าเนินงานและแนวทางพัฒนาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทังนีเพื่อน้าไป
วางแผนพัฒนาการประกันคุณ ภาพการศึกษาแก่โรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึน
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
กลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการด้ าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในตามแนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จุดมุ่งหมายและหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาไทย
ในศตวรรษที่ 21
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
2. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
3. มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. มาตรฐาน อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม

การศึกษาการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สล
องใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
พ.ศ. 2559
1. คุณภาพของผูเ้ รียน
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครังนี มุ่งศึกษาการด้าเนินงานประกันคุณ ภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของ
- Proceedings -

781

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานและมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2559 โดยแบ่งการบริหารงานประกันคุณภาพภายในออกเป็น 4 มาตรฐาน ประกอบด้วย
1. มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน
2. มาตรฐานด้านกระบวนการการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
3. มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
4. มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูในกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้ าหลวง จังหวัด
เชียงราย จ้านวน 10 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 10 คน และครูปฏิบัติการสอน จ้านวน 140
คน รวมทังสิน จ้านวน 150 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ย วกั บ การด้ าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในตามแนวทางการปฏิ รูป การศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของกลุ่ม โรงเรียนแม่ สลองใน อ้าเภอแม่ ฟ้ าหลวง จังหวัด เชียงราย มีลั กษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปและจั ดเรียงล้าดับจากมาก
ไปหาน้อย
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
น้าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และน้าไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่ อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอน ดังนี
1. น้าหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากผู้อ้านวยการสถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จ้านวน 10 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามจ้านวน 150 ฉบับ ได้รับ กลับคืนมา 150 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้น้าเสนอตามล้าดับหัวข้อดังนี
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท้างาน
ต้าแหน่งโดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 150 คน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.67 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.33 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท้างาน 1-5 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 37.33 และส่วนใหญ่มีต้าแหน่งครู คิดเป็นร้อยละ 93.33
การวิเคราะห์ข้อมูลการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐาน
ด้านกระบวนการการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและมาตรฐานด้านระบบการประกัน คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยใช้ค่าเฉลี่ย () และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน () พบว่าการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามล้าดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อยคือ มาตรฐานด้านกระบวนการการบริหารและจัด การของผู้บริห ารสถานศึก ษามีค วามคิด เห็ นในระดั บมาก
รองลงมาคือ มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนมีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาคือ มาตรฐานด้านระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีความคิดเห็นในระดับมาก และมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญมีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ผลดังนี 1) มาตรฐานด้านคุณภาพ
ของผู้เรียน พบว่าการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความ
คิดเห็นของครูและผู้บริหารของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มาตรฐานด้านคุณภาพ
ของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการ
ด้าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีการด้าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชันมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือสถานศึกษามีการด้าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2) มาตรฐานด้านกระบวนการการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า
การด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครูและ
ผู้บริหารของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มาตรฐานด้านกระบวนการการบริหารและ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษามีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ สถานศึกษาด้าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคื อสถานศึกษามีการวางแผน
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และการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3) มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ พบว่าการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครูและผู้ บริหารของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้ท้างานร่วมกันกับผู้อื่น มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4) มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล พบว่าการด้าเนินงานประกัน
คุณ ภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารของก ลุ่ม
โรงเรีย นแม่ ส ลองใน อ้ า เภอแม่ ฟ้ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย มาตรฐานด้ า นระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ มี
ประสิทธิผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึก ษาสามารถยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ทางการศึกษา มี ความคิด เห็น อยู่ในระดั บมาก รองลงมาคื อ
สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการด้าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ สถานศึกษามีการใช้ระบบประกันคุณ ภาพภายในเพื่ อยกระดับคุณ ภาพการจัด
การศึกษาอย่างสม่้าเสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีดังนี
1. มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน มีข้อเสนอแนะเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อยดังนี
1.1 ควรลดภาระงานครูให้ครูได้จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่รวมถึงการได้พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนมากขึน (37)
1.2 ควรมีการส่งเสริมผู้เรียนตามความสนใจมากขึนส่วนการเรียนรูใ้ นด้านอื่น ๆ ก็ควรได้ในระดับผ่าน
เกณฑ์ (19)
1.3 ครูต้องพัฒนาทักษะในการเป็นโค้ชให้แก่ผู้เรียนออกแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมมีวิธีการ
เตรียมผู้เรียนให้พร้อมในการพัฒนาความรู้ทักษะสามารถสร้างแรงจูงใจในการค้นคว้าศึกษาเรียนรูแ้ ก่นักเรียนได้ (11)
1.4 มาตรฐานที่ใช้วัดผู้เรียนควรจะเป็นเกณฑ์ที่อิงกลุ่มตามพืนที่และควรแยกการประเมินผลสัมฤทธิ์กับ
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นคนละส่วนเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวก้าหนด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเช่น คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
บริบทสังคม สภาพแวดล้อมของตัวผู้เรียนหรือลักษณะทางกายภาพของผู้เรียนเองก็ตามล้วนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาแม้ทุกคนล้วนสามารถพัฒนาทักษะความรู้ได้แต่การรับรูแ้ ละความถนัดความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
กัน ดังนัน เมื่อมีเครื่องมือและการประเมินที่มีคุณภาพแล้วจึงจะท้าให้เห็นว่ามาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่
ได้มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับสภาพและปัจจัยต่าง ๆ หรือไม่ (8)
2. มาตรฐานด้านกระบวนการการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีข้อเสนอแนะเรียงล้าดับจาก
มากไปหาน้อยดังนี
2.1 ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีอุดมการณ์ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ท่ชี ัดเจน มีความมุ่งมั่น
และมีทักษะในการบริหารจัดการ (18)
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2.2 ผู้บริหารต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ที่น้าสูเ่ ป้าหมาย มีการด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมครูและ
บุคลากรให้มีการพัฒนามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึน (14)
2.3 ผู้บริหารต้องวางแผนด้าเนินการให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีสว่ นร่วมมากขึน (9)
3. มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ มีข้อเสนอแนะเรียงล้าดับจากมาก
ไปหาน้อยดังนี
3.1 ครูตอ้ งจัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและควรได้รับ
การสนับสนุนจากทุกฝ่าย (24)
3.2 ควรมีกระบวนการที่สร้างความรับผิดชอบให้เกิดกับผู้เรียนสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี (16)
3.3 การจัดการเรียนการสอนควรค้านึงถึงบริบทท้องถิ่นและความต้องการของสังคม (11)
3.4 ต้องพัฒนาระบบการประเมินให้มีคุณภาพมากขึนมีการประเมินที่ตรงจุดมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
และได้ข้อมูลที่แท้จริง (8)
4. มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล มีข้อเสนอแนะเรียงล้าดับจากมากไปหา
น้อยดังนี
4.1 ควรมีงานวิจัยเชิงคุณภาพในระดับท้องที่เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (34)
4.2 ควรมีการก้ากับติดตามการประกันคุณภาพสถานศึกษาอย่างใกล้ชดิ (15)
4.3 สถานศึกษาควรได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับการด้าเนินการในการประกันคุณภาพภายในมากขึน (12)

สรุปผลและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่
21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด้าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรี ยนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงรายและเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ครูและผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จ้านวน 10 โรงเรียน ปีการศึกษา
2559 จ้านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จ้านวน 3 ตอน และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยได้น้าเสนอโดยเรียงล้าดับหัวข้อ ดังต่อไปนี
1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 150 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิ ง คิดเป็นร้อยละ 64.67 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52 การศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.33 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท้างาน 1-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 37.33 และส่วนใหญ่มี
ต้าแหน่งครู คิดเป็นร้อยละ 93.33
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
การด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็น
ของครูและผู้บ ริหารกลุ่ ม โรงเรียนแม่ส ลองใน อ้าเภอแม่ ฟ้ าหลวง จังหวัด เชียงราย ในภาพรวมอยู่ระดั บ มากเมื่ อ
พิ จารณาเป็ น รายด้าน พบว่า ทุ ก ด้ านมี ความคิดเห็ น อยู่ ในระดั บ มาก เรียงตามล้าดับ ค่าเฉลี่ ยมากไปหาน้ อ ย คื อ
มาตรฐานด้ านกระบวนการการบริห ารและจั ด การของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา มาตรฐานด้ านคุ ณ ภาพของผู้ เรีย น
มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
2.1 มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการด้าเนินการเพื่อให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ สถานศึกษามีการด้าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.2 มาตรฐานด้านกระบวนการการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุด คือ สถานศึกษามีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือสถานศึกษามีการวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.3 มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ท้างานร่วมกัน
กับผูอ้ ื่น มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.4 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ สถานศึกษามีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
สม่้าเสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
3.1 มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน มีข้อเสนอแนะคือควรลดภาระงานครูให้ครูได้จัดการเรียนการสอน
อย่างเต็มที่รวมถึงการได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนมากขึน ควรมีการส่งเสริมผู้เรียนตามความสนใจมากขึน
ส่วนการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ ก็ควรได้ในระดับผ่านเกณฑ์ ครูต้องพัฒนาทักษะในการเป็นโค้ชให้แก่ผู้เรียนออกแบบการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสมมีวิธีการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในการพัฒนาความรู้ทักษะสามารถสร้างแรงจูงใจในการ
ค้นคว้าศึ กษาเรียนรู้แ ก่นักเรียนได้ มาตรฐานที่ใช้วัดผู้เรียนควรจะเป็นเกณฑ์ ท่ีอิงกลุ่มตามพื นที่และควรแยกการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์กับการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นคนละส่วนเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่
เป็ น ตั วก้ าหนดผลสั ม ฤทธิ์ท างการศึ ก ษาเช่น คุ ณ ภาพของการจั ด การเรีย นการสอน การจัด การเรีย นการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทสังคม สภาพแวดล้อมของตัวผู้เรียนหรือลักษณะทางกายภาพของผู้เรียนเองก็ตามล้วนมีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแม้ทุกคนล้วนสามารถพัฒนาทักษะความรู้ได้แต่การรับรู้และความถนัดความชอบของแต่
- Proceedings -

786

ละคนไม่ เหมื อ นกั น กั น ดั งนั น เมื่ อ มี เครื่ อ งมื อ และการประเมิ น ที่ มี คุ ณ ภาพแล้ ว จึงจะท้ า ให้ เห็ น ว่ามาตรฐานและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ได้มกี ารพัฒนาอย่างเหมาะสมกับสภาพและปัจจัยต่าง ๆ หรือไม่
3.2 มาตรฐานด้ า นกระบวนการการบริห ารและจั ด การของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา มี ข้ อ เสนอแนะคื อ
ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีอุดมการณ์ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน มีความมุ่งมั่นและมีทักษะในการ
บริหารจัดการ พัฒนากลยุทธ์ท่ีน้าสู่เป้าหมาย มีการด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีการ
พัฒนามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึน ผู้บริหารต้องวางแผนด้าเนินการให้ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
มากขึน มาตรฐานที่ใช้วัดผู้เรียนควรจะเป็นเกณฑ์ท่ีอิงกลุ่มตามพืนที่และควรแยกการประเมินผลสัมฤทธิ์กับการ
ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นคนละส่วนเพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวก้าหนดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาเช่น คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทสังคม
สภาพแวดล้อมของตัวผู้เรียนหรือลักษณะทางกายภาพของผู้เรียนเองก็ตามล้วนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แม้
ทุกคนล้วนสามารถพัฒนาทักษะความรู้ได้แต่การรับรูแ้ ละความถนัดความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันกัน ดังนันเมื่อ
มีเครื่องมือและการประเมินที่มีคุณภาพแล้วจึงจะท้าให้เห็นว่ามาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ได้มีการพัฒนา
อย่างเหมาะสมกับสภาพและปัจจัยต่าง ๆ หรือไม่
3.3 มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ มีข้อเสนอแนะคือ ครูต้องจั ด
ให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและควรได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย
ควรมีกระบวนการที่สร้างความรับผิดชอบให้เกิดกับผู้เรียนสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี การจัดการเรียนการ
สอนควรค้านึงถึงบริบทท้องถิ่นและความต้องการของสังคม ต้องพัฒนาระบบการประเมินให้มีคุณภาพมากขึนมีการ
ประเมินที่ตรงจุดมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลที่แท้จริง
3.4 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล มีข้อเสนอแนะคือ ควรมีงานวิจัยเชิง
คุณ ภาพในระดับ ท้อ งที่เพื่ อ พั ฒ นาระบบการประกั นคุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา มี การก้ากับ ติ ด ตามการประกั น
คุณภาพสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด สถานศึกษาควรได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับการด้าเนินการในการประกันคุณภาพ
ภายในมากขึน ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากขึน
จากผลการศึกษาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายพบประเด็นที่ควรน้ามาอภิปรายผล ดังนี
การด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่
สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามล้าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ มาตรฐานด้านกระบวนการการบริหารและ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล และมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สุนทร สุวัชรชัยติวงศ์ (2556, หน้า 59-60) ที่ได้ศึกษาการด้าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ระดั บ ประถมศึ กษา สังกั ดส้ านั กงานเขตพื นที่ก ารศึ กษานครศรีธรรมราช พบว่า การด้ าเนิน การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เพ็ญ ศรี มลิวัลย์ (2550,หน้า 70-71) วิจัยเรื่องการด้าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัด ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พบว่า 1) การด้าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยภาพรวมและราย
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ด้านอยู่ในระดับมาก ทังนีเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบประเด็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดทัง 4 ด้าน สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี
1. มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการด้าเนินการเพื่อให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ทังนีอาจเป็นเพราะ กลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีการ
ด้าเนินงานการประกันคุณภาพภายในด้านมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอย่า งดี มีกระบวนการในการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกแก้ไขปัญหารวมถึง มี
การด้าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชัน ซึ่งอาจมีการสร้างสรรค์สื่อและการใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เยาวรักษ์ ปุยะบาล (2556, หน้า 89) ซึ่งศึกษาการด้าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา บึง
กาฬ พบว่าการด้ าเนิ น งานตามมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อรับ การประเมิ น ภายนอกรอบสาม ของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คุณภาพผู้เรียน( มาตรฐานที่ 4)ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี พบว่าอยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี ตัวบ่งชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความภาคภูมิใจและตัวบ่งชีที่มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุดคือ ผู้เรียนก้าหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกัน
2. มาตรฐานด้านกระบวนการการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ สถานศึกษามีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึ กษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั งนี อาจเป็ น เพราะผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารบริห ารจั ด การงานที่ ดี ท้ าให้ ร ะดั บ คะแนนในการก้ ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลมีมาก เป็นไปได้ว่ากลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผู้บริหารที่มีคุณภาพและ
มีทักษะที่ดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศศภัคค์ ชาติธรรมรักษา (2552) วิจัยเรื่องการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบว่า 1) ภาพรวมของการ
ปฏิ บั ติ งานของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาใน 4 ด้ านคื อ ด้ านการจั ด ท้ าแผนกลยุ ท ธ์ ด้ านการด้ าเนิ น งาน และด้ านการ
มอบหมายและสนั บ สนุน ทีมงาน มีระดับ การปฏิ บัติ งานอยู่ในระดั บ มาก ส่ วนด้านการตรวจสอบประเมิน ผลและ
ปรับปรุงอยู่ในระดับมาก 2) รายด้านของการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาดังนี 2.1) ด้านการจัดท้าแผนกลยุทธ์
ในภาพรวมพบว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมาก โดยมีการจัดท้าแผนการปฏิบัติการประจ้าปีสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส่วนการตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ก้าหนดมี การปฏิ บัติงานอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 2.2) ด้านการด้าเนินงาน โดยภาพรวมมี การ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากโดยมีการจัดท้าแผนภูมิโครงสร้างบริหารงานให้เหมาะสมกับสถานศึกษาอยู่ในระดับมากแต่
มีการแต่งตังคณะกรรมการเพื่อด้าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก 2.3) ด้านการมอบหมายและสนับสนุนทีมงาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัตงิ านอยู่ในระดับมาก มีการสนับสนุน
ให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาเพิ่มเติม เข้ารับการอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมาก อีกทังมีการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้รางวัลแก่ผู้ร่วมงานที่บรรลุผลส้าเร็จของงานร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท้างานเป็นทีม
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 2.4) ด้านการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงงาน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก มีการจัดท้ารายงานการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาประจ้าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมาก ส่วนการจัดหาจัดท้าเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผลมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากแต่
3. มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ทั งนีอาจเป็ นเพราะสถานศึกษาได้สนองนโยบายจากทางต้นสังกัดเป็ นอย่างดีและได้วาง
แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน เป็นผู้เรียนรู้ โดยมีครูเป็ นผู้สนับสนุนและเป็นแหล่งความรู้ มีการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นแต่ยังคงขาดความสมบูรณ์อยู่บ้างเนื่องจากระดับความคิดเห็นยังไม่
ถึงมากที่สุดซึ่งต้องหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จริญญา หาญณรงค์ (2550, หน้า
87) ซึ่งศึกษาการด้าเนินงานและปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชนสังกัดส้านักงานเขต
พืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่าการด้าเนินการด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา มีการด้าเนินงานอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า การประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาอย่างน้อย สถานศึกษาต้อ งมี การประเมินการด้าเนินการ
ประเมินผล สัมฤทธิ์ท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม ประสบการณ์หรือทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทุก
ระดับชัน และมีการด้าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานระดับสถานศึกษา ผลที่ ได้จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสามารถน้าไปปรับปรุงพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ โรงเรียนได้
4. มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณ ภาพภายในที่มีประสิทธิผล พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทังนี
อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดท้ารายงานการพัฒนาคุณภาพประจ้าปีของสถานศึกษา (SAR) ทุกปีการศึกษา มี
การก้ากับติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง จึงมีการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับ คุณ ภาพการจัดการศึกษาอย่างสม่้าเสมอ และสถานศึกษาได้ส่ งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสอดคล้องกับ นิกร ศรีสุพัฒน์ (2550, หน้า 62) ได้ท้าการวิจัยเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า สภาพการ
ด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าสูงสุด 3 อันดับแรกเรียง
ตามล้าดับ คือ การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึ กษาประจ้าปี และการ
จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัญหาการด้าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่ าสู งสุ ด 3 อั น ดั บ แรกเรีย งตามล้ า ดั บ คื อ การตรวจสอบและทบทวนคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นามาตรฐาน
การศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนแม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ฉบับนีส้าเร็จด้วยดี
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ท่ีหลากหลายและมีประโยชน์แก่
ข้าพเจ้า
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ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .โสภา อ้านวยรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค้าปรึกษาแนะน้า พร้อมทัง
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณ ผู้อ้านวยการเกรียงศักดิ์ ฝึกฝน ผู้อ้านวยการพิชชากร อานุ และครูกิตติกร ต๊ะค้า ที่ได้ให้การ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและได้ให้ค้าแนะน้าแก้ไขข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและ
สมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน จังหวัดเชียงรายและผู้อ้านวยการโรงเรียนใน
กลุ่มแม่สลองในที่ได้เมตตาให้ใช้โรงเรียนกลุ่มแม่สลองใน จังหวัดเชียงราย จ้านวน 10 โรงเรียน เป็นพืนที่การศึกษา
อ้านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จนท้าให้การศึกษาสามารถด้าเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี
ขอขอบคุณ พี่น้องเพื่อนครูและกัลยาณมิตรทังหลายผู้ที่ให้การอนุเคราะห์ข้อมูล และมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี
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การศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ตามโครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี
THE STUDY OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF PRAPARIYATTIDHAMMA
SCHOOL, GENERAL EDUCATION DEPARTMENT, CHIANG RAI PROVINCE AS
INITIATED PROJECT BY HER ROYAL HIGHNES PRINCESS MAHA CHAKRI
SIRINDHORN.
พระครูปราโมทย์ รัตนานุยตุ 1* และ โสภา อ้านวยรัตน์ก้ว2
Phrakhrupramote rattanayut1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัด เชียงราย ตามโครงการพระราชด้าริ สมเด็ จพระเทพรัต นราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุม ารี และเพื่ อ ศึก ษา
ข้ อ เสนอแนะการบริ ห ารงานของโรงเรีย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวั ด เชี ย งราย ตามโครงการ
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครู และ
เจ้าหน้าที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย จ้านวน 21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559
จ้านวน 229 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ต่อสภาพการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพระราชด้าริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล้าดับ คือ ด้าน
การเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยของสามเณร ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการเรียนรู้ทางวิชาสามัญ
ศึกษาและการเป็นศาสนทายาทที่ดี และด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรทางการอาชีพ
ข้อเสนอแนะการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า 1) ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยของสามเณร คือ ควรส่งเสริมให้สามเณรได้ฉันภัตตาหารครบ 5 หมู่ ที่มีความสะอาดและปลอดภัย 2) ด้าน
การเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการเรียนรู้ทางวิชาสามัญศึกษาและการเป็นศาสนทายาทที่ดี คือ ควรจัดหา
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : pkpramot@hotmail.com
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บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 3) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรใน
การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ควรจัดการเรียนการสอนภาษาล้านนา และกิจกรรมฝึก
ทั ก ษะภาษาล้ านนา และการอนุ รัก ษ์ แ ละสื บ ทอดวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ 4) ด้ านการเสริม สร้าง
ศักยภาพของสามเณรทางการอาชีพ คือ ควรส่งเสริมสามเณรที่มีความสามารถพิเศษ และให้ความรู้ทักษะอาชีพ
อื่น ๆ
คาสาคัญ: การบริหารโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา

Abstract
The purpose of this independent study was to study of educational administration of
Prapariyattidhamma School, General Education Department, Chiang Rai Province as Initiated project by Her
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and to study suggestions of educational administration of
Prapariyattidhamma School, General Education Department, Chiang Rai Province as Initiated project by Her
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Data were collected from 229 people through the
questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard
deviation.
The results showed that the view of school administrators, teachers and staffs towards educational
administration of Prapariyattidhamma School, General Education Department, Chiang Rai Province as Initiated
project by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn in overall were at high level and data on the
other side at high level, consisting of 4 aspects as follows : Enhancing novices’ potential in conservation and
carrying on local culture and wisdom, Promoting good nutrition and good health among novices, Enhancing
novices’ potential in academic studies and being good religious heirs and Enhancing novices’s vocational
potential.
Suggestions of educational administration of Prapariyattidhamma School, General Education
Department, Chiang Rai Province as Initiated project by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn as
follows: 1) For promoting good nutrition and good health among novices: the administrators should promote
novices to eat nutritional and hygienic lunch. 2) For enhancing novices’ potential in academic studies and being
good religious heirs: the administrators should recruit teachers who be teaching and learning management skills.
3) For enhancing novices’ potential in conservation and carrying on local culture and wisdom: the administrators
should arrange a learning process regarding local dialects, culture and wisdom and promote and support
activities related to fostering of local wisdom and cultures. And 4) For enhancing novices’s vocational potential:
the administrators should promote and support talent’s novices and arrange a learning process for the
development of knowledge and skills in work.
Keywords: Educational Administration, Prapariyattidhamma School Administration
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บทนา
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความส้าคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาทุกระดับและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมี
บทบาทส้าคัญและมีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพราะความส้าเร็จของสถานศึกษาขึนอยู่กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส้าคัญ (จันทรานี สงวนนาม. 2553, หน้า 121) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั นพื นฐานโดยสถาบั น พระพุ ท ธศาสนา พ.ศ. 2548 (ราชกิ จ จานุ เ บกษา , 2548, หน้ า 18-21) ให้ ส ถาบั น
พระพุทธศาสนามีสิทธิจัดการศึกษาขันพืนฐานแก่พระภิกษุและสามเณรในโรงเรียน ส้านักศาสนศึกษา และส้านักเรียน
แบ่งเป็นระดับ คือ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แผนธรรม แผนกบาลี โดยเป็นการศึกษาในระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยโรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ได้ จั ด
การศึกษาโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีวิชาพระปริยัติ
ธรรม ประกอบด้วย วิชาภาษาบาลี และวิชาธรรมวินัย เป็นวิชาเฉพาะในส่วนของวิชาสามัญใดที่ขัดแย้งต่อพระธรรม
วินัยหรือไม่เหมาะสมต่อสมณะ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและท้าความตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการ
การด้าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาประสบปัญหาต่าง ๆ มากมายทังในด้านของ
ผู้เรียนที่มีพืนฐานแตกต่างกัน ปัญหาโภชนาการและสุขภาพอนามัย ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย และมีข้อจ้ากัดด้าน
งบประมาณในการด้าเนินงาน ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการดูแลผู้เรียนและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงทราบถึงสภาพปัญหาและมีโครงการพระราชด้าริในการด้าเนินงาน
พัฒนาร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึนในปี พ.ศ.2547 ดังนันการด้าเนินงานพัฒนาในโรงเรียน
พระปริยัติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ กษา จึงยึด แนวโครงการพระราชด้า ริและมีก รอบแนวทางการด้าเนิ น งานพั ฒ นา
โรงเรียน ดังนี 1) การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของสามเณร 2) การเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรใน
การเรียนรู้ทางวิชาสามัญศึกษาและการเป็นศาสนทายาทที่ดี 3) การเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) การเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรทางการอาชีพ โดยมีหลักในการ
ด้าเนินงาน คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทังครู สามเณร และชุมชน รวมทังเครือข่ายของหน่วยสนับสนุนทัง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากการด้าเนินงานตามโครงการพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คือ การ
พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย ทัง 21 โรง ได้น้ากลยุทธ์การด้าเนินงานมาปฏิบัติโดยได้มีการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูและ
บุคลากรในชุมชนเพื่อให้ครูและบุคลากรในชุมชนได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการท้างาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอมรม เป็นต้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการลงมือ
ปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และการประสานความร่วมมือ อย่างใกล้ชดิ โดยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการด้าเนินงานต่าง ๆ รวมทังร่วมสนับสนุนและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน เพื่อให้การด้าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการพระราชด้าริส้าเร็จลุล่วงด้วยดี ดังนัน
เพื่อติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักการ
ด้ าเนิ น งานที่ มุ่ งเน้ น การมี ส่ ว นร่วมจากครู สามเณร ชุ ม ชนและหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น ผู้ วิจั ย ในฐานะ
ผู้ป ฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดเชียงราย จึงมีความสนใจศึกษาสภาพและแนวทาง
พัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพระราชด้าริ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและก้าหนดทิศ
ทางการพั ฒ นาการบริห ารงานของโรงเรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวัด เชียงราย ตามโครงการ
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2) เพื่อศึกษา
ข้ อ เสนอแนะการบริ ห ารงานของโรงเรีย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวั ด เชี ย งราย ตามโครงการ
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา
จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ กษาวิจัยครังนี มุ่ งศึ กษาการบริห ารงานของโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จังหวัด
เชียงราย ตามโครงการพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในครังนี ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้
กรอบและแนวทางการด้าเนินงานพัฒ นาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ตามโครงการพระราชด้าริ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ส้านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี, 2554, หน้า 21) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี
1. ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของสามเณร
2. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการเรียนรู้ทางวิชาสามัญศึกษาและการเป็นศาสนทายาทที่ดี
3. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรทางการอาชีพ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จ้านวน
21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 229 รูป/คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ตามโครงการพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คา่ เฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา
จังหวัด เชียงราย ตามโครงการพระราชด้ าริ สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มี ลั ก ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปและจัดเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
น้าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และน้าไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอน ดังนี
1. น้ าหนั งสื อ จากวิท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา ไปขออนุ ญ าตจากผู้ อ้ านวยการสถานศึ ก ษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จ้านวน 21 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพเป็นครูฆราวาส มีอายุ 31 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
ต้าแหน่งครู และมีประสบการณ์การท้างาน 1-5 ปี
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ต่อสภาพการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล้าดับ คือ ด้าน
การเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยของสามเณร ด้านการเสริม สร้างศักยภาพของสามเณรในการเรียนรู้ทางวิชาสามัญ
ศึกษาและการเป็นศาสนทายาทที่ดี และด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรทางการอาชีพ ดังนี
2.1 ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของสามเณร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ โรงเรียนด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการถวายภัตตาหารเพลและ
ภัตตาหารเสริมนม และด้าเนินกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของสามเณร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก้าลังกายอย่างเหมาะสมและ
สม่้าเสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2.2 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการเรียนรู้ทางวิชาสามัญศึกษาและการเป็นศาสน
ทายาทที่ดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒ นาทัก ษะของสามเณรในด้านการอ่านการค้นคว้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ โรงเรียนมีการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับท้องถิ่น มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2.3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนจัดกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุด คือ โรงเรียนจัดตังกลุ่ม/ชมรมเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง
2.4 ด้ า นการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของสามเณรทางการอาชี พ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิ จารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพื่ อเสริมสร้างศั กยภาพ
ทางการอาชีพแก่นักเรียน เช่น การท้าต้องตุง การท้านา การปลูกผัก เป็นต้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และข้อที่
มีคา่ เฉลี่ยต่้าสุด คือ โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรูท้ าง ด้านทักษะอาชีพในโรงเรียนและชุมชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3.1 ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของสามเณร มีข้อเสนอแนะคือ ควรส่งเสริม ให้
สามเณรได้ ฉั น ภั ต ตาหารครบ 5 หมู่ ที่ มี ค วามสะอาดและปลอดภั ย ควรจั ด บริก ารตรวจสุ ข ภาพสามเณรอย่ า ง
สม่้าเสมอ ควรส่งเสริมให้สามเณรออกก้าลังกายเป็นประจ้าจากการท้ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น กวาดลานวัด การออก
บิณฑบาต เดินจงกลม พัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นต้น และควรให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองแก่สามเณร
3.2 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการเรียนรู้ทางวิชาสามัญศึกษาและการเป็นศาสน
ทายาทที่ดี มีข้อเสนอแนะคือ ควรจัดหาบุคลากรให้กับกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน
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ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูพระภิกษุ เช่น การให้ ทุนการศึกษา การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ต่าง ๆ ควรน้า
สามเณรออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อย่างสม่้าเสมอ และควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและความรู้ของ
สามเณร เช่น กิจกรรมสามเณรต้นแบบ การอบรมให้ความรู้ การฝึกเทศน์ การเข้าร่วมอุปัฎฐากของสามเณรที่มีจริยา
วัตรงดงามเป็นที่น่านับถือ เป็นต้น
3.3 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีข้อเสนอแนะคือ ควรจัดการเรียนการสอนภาษาล้านนา และกิจกรรมฝึกทักษะภาษาล้านนา เช่น การแสดง
เทศนาธรรมแบบล้านนา การเขียนตัวอักษรธรรมล้านนา และควรฝึกทั กษะด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท้าบายศรี การท้าตุง การท้าซุ้มสืบชะตาพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา เป็นต้น
3.4 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรทางการอาชีพ มีข้อเสนอแนะคือ ควรส่งเสริมสามเณรที่
มีความสามารถพิเศษ เช่น การวาดภาพ และควรส่งเสริมทักษะอาชีพอื่น ๆ แก่สามเณร เช่น การท้านา การจักสานไม้
ไผ่ การซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีประเด็นที่น่าสนใจในการน้ามาอภิปราย
ผล ดังนี
1. ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของสามเณร ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
โดยโรงเรียนด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการถวายภัตตาหารเพลและภัตตาหารเสริมนม และด้าเนินกิจกรรมส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยของสามเณร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และแนวทางการพัฒ นาคือ ควร
ส่งเสริมให้สามเณรได้ฉันภัตตาหารครบ 5 หมู่ ที่มีความสะอาดและปลอดภัย เนื่องจากการด้าเนินงานพั ฒ นาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ยึดแนวพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่ทรงเน้นให้สามเณรเป็นผู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และใช้รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระธรรมวินั ย และมี เป้าหมายของการพั ฒ นา คื อ “สามเณร มี โภชนาการดี สุ ข ภาพแข็ งแรง ใฝ่ เรีย นรู้ ซื่ อ สั ต ย์
ประหยัด และอดทน เป็นศาสนทายาทที่ดี มีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพื่อเป็นพืนฐานของการ
ด้ารงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้” ในการด้าเนินงานดังกล่าว โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึ กษา จังหวัด
เชียงราย ได้จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพอนามัยของสามเณรอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับพระราชทานนมผงเสริมสุขภาพ
ภัตตาหารเสริมนม พระราชทานปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารเพล เป็นประจ้าทุกวัน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน ในการจัดบริการตรวจสุขภาพประจ้าปี และให้
ค้าแนะน้าในการดูแลรักษาสุขภาพและการออกก้าลังกายแก่สามเณร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอุบลวรรณ
หงษ์วิทยากร (2555, หน้า 1-13) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตาม แนวพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี: บทเรีย นจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลื อ ทางการศึ ก ษา
โรงเรีย นพระประยั ติ ธ รรม พหุ ก รณี สรุป ว่าการส่ งเสริม สุ ข ภาพอนามั ย เพราะเป็ น พื นฐานส้ าคั ญ ในการพั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชน
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2. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการเรียนรู้ทางวิชาสามัญศึกษาและการเป็นศาสนทายาทที่
ดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของ
สามเณรในด้านการอ่านการค้นคว้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และแนวทางการพัฒนา คือ ควรจัดหาบุคลากร
ให้กับกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน เนื่องจากการด้าเนินการเสริมสร้างศักยภาพของ
สามเณรในการเรียนรู้ทางวิชาสามัญศึกษาและการเป็นศาสนทายาทที่ดี มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้ครูทังที่เป็น
พระภิกษุและคฤหัสถ์สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรี ยนและจัด
การศึกษาแก่เยาวชนที่เป็นศาสนทายาทโดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา ดังนันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย จึงพัฒ นาผู้เรียนด้วยการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และ B-NET โครงการ
ส่ งเสริม ภาวะผู้ น้ าในสามเณร (ต้ น กล้ า ธรรมทายาท) และเข้ าร่วมกิ จ กรรมการศึ ก ษาของหน่ ายงานต่ าง ๆ เช่ น
กิจกรรมการโต้วาที พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและวัด เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอน โดยด้าเนินการโครงการนิเทศภายในส้าหรับผู้บริหาร โครงการปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตรและโครงสร้าง
รายวิชา โครงการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา (Stem Education) โครงการประชุมครูประจ้าปี และโครงการสัมมนาทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหาร
และ ครูสอน เพื่อให้ครูผู้น้าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นโรงเรียนต่ อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
บรรลุพร สุระมณี (2553, หน้า 1-10) ที่ได้ให้แนวทางพัฒนาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดสกลนคร ว่าควรมีการประชุม สัมมนาหรือศึกษาดูงานสถานศึกษาดีเด่นแห่งอื่นๆ ควรจัดสรรงบประมาณให้
ทั่วถึงและรวดเร็ว ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาให้กว้างขวาง ควรส่งเสริม
การรับนักเรียนและการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
(2555, หน้า 1-13) ที่ได้ให้รูปแบบการพัฒนาครูตามแนวพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีหลักการส้าคัญคือ การส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งของชุมชนทังทางโลกและทางธรรม 3
วิธีการหลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับผู้บริหารและครูผู้สอนโดยไม่กระทบเวลาท้างาน 2) การ
จัดการฝึกอบรมระยะสันให้กับครูผู้สอนตามความจ้าเป็นในแต่ละสาระการเรียนรู้ และ 3) การจัดโปรแกรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่ให้แก่ครูตามความเหมาะสม
3. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาท้องถิ่น
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และแนวทางการพัฒนา คือ ควรจัดการเรียน
การสอนภาษาล้านนา และกิจกรรมฝึกทักษะภาษาล้านนา เช่น การแสดงเทศนาธรรมแบบล้านนา การเขียนตัวอักษร
ธรรมล้านนา และควรฝึกทักษะด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท้าบายศรี การ
ท้าตุง การท้าซุ้มสืบชะตาพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา เป็นต้น เนื่องจาก
การด้ าเนิ นงานมีจุด มุ่งหมายเพื่ อให้ ส ามเณร มีค วามรู้เกี่ยวกับ วัฒ นธรรมและภู มิ ปัญ ญาท้องถิ่ น ของตน มี ความ
ภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีความรักท้องถิ่น ดังนันโรงเรียนพระ
ปริยั ติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวัด เชีย งราย ได้ จั ด กิจ กรรมการพั ฒ นาผู้ เรีย นด้ านการอนุ รัก ษ์ แ ละสื บ ทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ งานพัฒนาภาษาบาลี คือ โครงการบาลีพิเศษ โครงการพัฒนาสื่อภาษาบาลี
งานพัฒนาภาษาล้านนา คือ โครงการยกร่างแผนการสอนภาษาล้านนา ม.ต้น -ปลาย โครงการสัมมนาครูสอนภาษา
ล้านนา โครงการแข่งขันทักษะภาษาล้านนา และกิจกรรมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ได้แก่ การส่งเสริม
การบรรยายธรรมและเทศน์พื นเมือง งานกิจกรรมตามประเพณี ท้อ งถิ่น กิจกรรมเทศน์ มหาชาติเวสสันดรชาดก
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กิจกรรมทานก๋วยสลากภัต กิจกรรมหล่อเทียน-แห่เทียนพรรษา และเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา
ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุบลวรรณ หงษ์วิทยากร (2555, หน้า 1-13) ที่กล่าวว่ากิจปฏิบัติด้านการ
เรียน เป็นการจัดการเรียนทังสายสามัญ และสายศาสนา ควบคูก่ ันไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ดังนันควรเติม
เอกลั ก ษณ์ เพื่ อ สะท้ อ นความเป็ น ตั วตนของผู้ เรีย น เช่น การเรีย น การเทศน์ แบบล้ านนา ซึ่ งเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
ภาคเหนือ และตระหนัก สืบสานให้เกิดการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น การสอนเป็นหลักการจัดการสอนที่เน้นให้ครูฝึกเพื่อน้า
โดยการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความช้านาญกระทั่งสามารถเป็นผู้น้า และท้าตัวเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น อีกทังมีการ
แนะน้าครูท่ีมีศักยภาพให้มีการพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างตัวแทนด้านการสอนที่ดีในอนาคต การสร้าง
สัมพันธ์ เป็นหลักการในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ชุมชนกับชุมชนให้สามารถพึ่งพออาศัยกันได้ โดย
มีจติ ใจที่ต้องการความร่วมมือ โดยถือเอาการเรียนรูเ้ ป็นการด้าเนินงานส้าคัญ
4. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของสามเณรทางการอาชีพ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพแก่นักเรียน เช่น การท้าต้องตุง
การท้ านา การปลู ก ผั ก เป็ น ต้ น มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก และมี แ นวทางการพั ฒ นา คื อ คื อ ควรส่ งเสริม
สามเณรที่มีความสามารถพิเศษ เช่ น การวาดภาพ และควรส่งเสริมให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพอื่น ๆ แก่สามเณร
เช่น การท้านา การจักสานไม้ไผ่ การซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาช่างสิบหมู่ และพัฒ นาศักยภาพของสามเณรทางการอาชีพ โดย
พิจารณาจากบริบทของโรงเรียนวัดต่าง ๆ เช่น โรงเรียนวัดอ้ามาตย์วทิ ยาได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเทิง จัดกิจกรรม
พัฒนาอาชีพต่าง ๆ แก่สามเณร โรงเรียนวัดแม่ค้าวิทยาได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม คหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศิลปกรรม ไฟฟ้า ร่วมทังการท้าเครื่องจักรสานไม้ไผ่ โรงเรียนเวียงชัยพิทยาได้จัดกิจกรรมการกัด
ลายกระจก เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามเณรมีความรู้และทักษะพืนฐานทางการงานอาชีพที่สามารถน้าไปใช้
ในการด้ารงชีวิตประจ้าวันได้ ซึ่งการด้าเนินงานดังกล่าวได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทังครู สามเณร และ
ชุมชน รวมทังเครือข่ายของหน่วยสนับสนุนทังภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระกฤตยา สี
จันทร์เป็ง (2554, หน้า 67-70) พบว่า ด้านการจัดการศึกษา ควรสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่ อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็น
ความส้าคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระครูสิริสารโกวิท (2557, หน้า 80-82)
พบว่ า การด้ า เนิ น งานของโรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด มหาสารคาม สั งกั ด ส้ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
ข้อเสนอแนะการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า 1) ควรส่งเสริมให้สามเณรได้ฉันภัตตาหาร
ครบ 5 หมู่ ที่มีความสะอาดและปลอดภัย 2) ควรจัดหาบุคลากรให้กับกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาที่สอน 3) ควรจัดการเรียนการสอนภาษาล้านนา และกิจกรรมฝึกทักษะภาษาล้านนา เช่น การแสดงเทศนา
ธรรมแบบล้านนา การเขียนตัวอักษรธรรมล้า นนา และควรฝึกทักษะด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญ ญาท้องถิ่น เช่น การท้าบายศรี การท้าตุง การท้าซุ้มสืบชะตาพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา เป็นต้น และ 4) ควรส่งเสริมสามเณรที่มีความสามารถพิเศษ เช่น การวาดภาพ และควร
ส่งเสริมให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพอื่น ๆ แก่สามเณร เช่น การท้านา การจักสานไม้ไผ่ การซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของภาณุ วัฒ น์ ทรัพ ย์ ผ ดุ งโชค (2552, หน้ า 118-127) ที่ได้ ให้ แ นวทางในการ
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พั ฒ นาการบริหารจัด การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามั ญ ศึ กษา ได้แก่ ควรมี การพั ฒ นาและปรับ ปรุง
หลั กสูต รให้ มีค วามชัดเจนยิ่งขึน ควรจัดสรรงบประมาณให้ เพี ยงพอต่อ การบริหารจัด การ ควรเพิ่ ม จ้านวนครูให้
เพียงพอ และควรมีการส่งเสริม การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึน และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของอิศริยา พนัคฆวรรณ (2555, หน้า 1-12) ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ครูจัดท้าแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียนรู้ ก้าหนดระเบียบ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลให้มีความชัดเจน ส่งเสริมให้ครูท้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการ
เรียนรูท้ ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา จัดการแนะแนววิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ก้าหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการอบรมทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึ กษา ให้ได้มาตรฐานและ
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ น และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของพระครู สิ ริ ส ารโกวิ ท (2557 , หน้ า 80-82) ได้ ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาการด้าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ได้แก่ 1) ควร
ส่งเสริมการรวมกลุ่มตามระดับชันเพื่อแก้ปัญหาครูสอนไม่ครบชันเรียน 2) ควรเพิ่มการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางวิชาการอย่างต่อเนื่องส้าหรับครูผู้สอน 3) ควรส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 4)
ควรสนับสนุนเพิ่มเติมค่าตอบแทนพิเศษส้าหรับครูท่ีมีผลงานดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและก้าลังใจ และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ และ 5) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้าเร็จด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ทุก
ท่ า น ที่ ได้ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทถวายความรู้ท่ี ห ลากหลายและมี ป ระโยชน์ แ ก่ อ าตมภาพ เจริ ญ พรขอบคุ ณ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร .โสภา อ้านวยรัตน์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ที่ได้ให้ค้าปรึกษาแนะน้า พร้อมทังตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข
จนท้ าให้ การศึกษาค้นคว้าด้ วยตนเองฉบับ นีเสร็จสมบูรณ์ และขออนุโมทนาขอบคุ ณ เพื่ อนสหธรรมิก -อุบ าสกอุบาสิกา และกัลยาณมิตรทังหลายผู้ท่ีให้การอนุเคราะห์ข้อมูล และมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองฉบับนี

เอกสารอ้างอิง
“กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขันพืนฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548”. (2548). ราช
กิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนที่ 54ก (8 กรกฎาคม 2545); หน้า 18-21.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2535). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
พ.ศ. 2535. กรุงเทพฯ : กระทรวง.

- Proceedings -

800

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
กองพุทธศาสนศึกษา ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). คู่มอื การปฏิบัติงาน การขออนุญาตจัดตั้ง
และขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก
http://www1.onab.go.th/e-Books/ ManualPrariyat.pdf
จินตวีร์ เกษมศุข. (2554). การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก
http://www.edupol.org/eduOrganize/eLearning/generalStaff/ doc/group10/08/01.pdf
จันทรานี สงวนนาม. (2553). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. (พิมพ์ครังที่ 3). นนทบุรี: บุค๊
พอยท์.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์ โปรเกรสซิฟ.
ณรงค์ กุลนิเทศ และคณะ. (2555). การมีส่วนร่วมของชุมชนวัดราชาธิวาสในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิด
เหตุ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559,
จาก http://www.ssruir.ssru.ac.th/bitstream/ssruir/ 719/1/ 122-55.pdf
ธวัช เสือทรงศีล. (2556). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ คม.ด. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ปทุมธานี. สืบค้นเมื่อ
14 กันยายน 2559, จาก http://grad.vru.ac.th/ meeting_board/2556_6_meeting/4-2-1/02ธวัช%20%
เสือทรงศีล.pdf
บรรลุพร สุระมณี. (2554). “สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร”. บทความวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก
http://www.northbkk.ac.th/gs/thesis/abstract_/ 531300610.pdf
ปารณทัตต์ แสนวิเศษ. (2555). การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขันพืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา: การสร้าง
ทฤษฎีจากฐานราก. วารสารบริหารการศึกษา มศว. ฉบับที่ 16 (มกราคม-มิถุนายน), หน้า 69-82.
สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/viewFile/4085/4053
พระกฤตยา สีจันทร์เป็ง. (2554). การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มลุ่มน้า
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย, เชียงราย. สืบค้นเมื่อ 14
กันยายน 2559, จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
พระครูสังฆรักษ์สวงค์ นาถสีโล. (2557). การสร้างการมีส่วนร่วมของสามเณรในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้ถูก
สุขลักษณะ กรณีศกึ ษา : โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
พระครูสิริสารโกวิท. (2557). ศึกษาสภาพการดาเนินงานของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคาม, มหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
- Proceedings -

801

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
พระศรายุธ วุฒิแพทย์. (2558). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร. สืบค้น
เมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก http://www.research-system.siam.edu/2013-12-20-03-59-31/201312-20-04-08-40/2410-2013-12-20-05-58-64
ภาณุวัฒน์ ทรัพย์ผดุงโชค. (2552). สภาพและปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนก
สามัญศึกษาในจังหวัดน่าน ตามทัศนะของผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติการสอน. วิทยานิพนธ์ รป.ม.,
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
รุง่ แก้วแดง. (2544). ประกันคุณภาพการศึกษา : ทุกคนทาได้ไม่ยาก. (พิมพ์ครังที่ 2). กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช
ส้าราญราษฎร์.
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดเชียงราย. (2559). สารสนเทศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 2559. เชียงราย: โรงเรียน.
วินัย ดิสสงค์. (2550). การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: ธารอักษร,
ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ และคณะ. (2554). การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กร
เอกชนจังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ ศษ.ด. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, นครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 14
กันยายน 2559, จาก http://resjournal.kku.ac.th/ social(be)/PDF/10(2)225-235.pdf
สันติ ยอเปย. (2555). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนศีลรวี อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เชียงราย. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก
http://www.mfu.ac.th/school/liberalarts_new/ pdf-jornal/2555/2555_14.pdf
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ : ส้านักงาน. สืบค้นเมื่อ 14
กันยายน 2559, จาก https://www.mwit.ac.th/~person/01-Statutes/NationalEducation.pdf
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2555). การส่งเสริมการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA). สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559,
จาก http://bme.vec.go.th/Portals/30/DOWNLOAD/PMQA/เล่ม%20PMQA%2011%20ธันวาคม55.pdf
ส้านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (2554). โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนก
สามัญศึกษากับการพัฒนาเยาวชน ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก http://www.psproject.org/propagandise/book/monk.pdf
ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด
พ.ศ. 2555-2559. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก http://old.rmutto.ac.th/fileuploadคมสัน%20
ระย้าแดง5แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ.pdf

- Proceedings -

802

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2557). คู่มอื ปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก
http://deb.onab.go.th/attachments/565_manual %20school1.pdf
อิศริยา พนัคฆวรรณ. (2555). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ พธ.ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น.
สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก http://www.mcukk.com/e-book/files/9_2_14isariya.pdf
อุบลวรรณ หงส์วิทยากร. (2555). “รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: บทเรียนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือทาง
การศึกษา โรงเรียนพระประยัติธรรม พหุกรณี”. วารสารครุศาสตร์. ปีที่ 40, ฉบับที่ 1 (กรกฎาคมตุลาคม), หน้า 1-13. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559, จาก http://tcithaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/20867/ 18088
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). “Determining Sample Size for Research Activities”. Educational and
Psychological Measurement. Vol.30, pp. 607-610, Retrieved December 7, 2016, from
http://home.kku.ac.th/sompong/guest_speaker/ KrejcieandMorgan_article.pdf

- Proceedings -

803

การศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
Educational personnel administration according to the four sangahavatthu of
administrators of Pariyattidham in Prapariyattidham school, general
education department, Chiang Rai Province
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บทคัดย่อ
การศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร และ
เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผสู้ อน จ้านวน
21 โรงเรียน เป็นจ้านวน 273 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
การบริห ารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริ หาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา
จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เรียงตามล้าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารงานบุคคลด้านอัตถจริยา การบริหารงานบุคคลด้านปิยวาจา
การบริหารงานบุคคลด้านทาน และการบริหารงานบุคคลด้านสมานัตตตา
ข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่า 1) การบริหารงานบุคคลด้านทาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างขวัญ และก้าลังใจ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการให้เช่น ค่าตอบแทน การธ้ารงรักษาบุคคล และการให้พ้นออกจากงาน 2) การ
บริหารงานบุ คคลด้านปิยวาจา ผู้บริหารสถานศึกษาควรพู ดจาด้วยถ้อยค้าที่ไพเราะ ยกย่องและชมเชยบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ประสบความส้าเร็จในการปฏิบัติงาน 3) การบริหารงานบุคคลด้านอัตถจริยา ผู้ บริหารสถานศึกษา
ควรมีความเต็มใจและความพอใจเมื่อได้ชว่ ยเหลือบุคคลากรทางการศึกษา โดยไม่บ่ายเบี่ยงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 4)การ
บริหารงานบุคคลด้านสมานัตตตาผู้บริหารสถานศึกษาวางตนให้เหมาะสม กับกฎระเบียบ เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม
คาสาคัญ: การบริหารงานบุคคล หลักสังคหวัตถุ 4 โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
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Abstract
Educational personnel administration according to the four sangahavatthu of administrators of
Pariyattidham in Prapariyattidham school, general education department, Chiang Rai Province. Three objectives
of this research were 1) to study personnel administration according to the four sangahavatthu of administrators.
And to study the suggestion personnel administration according to the four sangahavatthu of administrators. The
population in this study the sample was the 21 School is 273 persons. The research instruments for data
collection were questionnaire. The statistics to analyse the general collected data was Frequency, Percentage,
Means, and Standard Deviation (S.D.).
the analysis results reveal high in general and all aspects of study. They are put in order from high to
low as the following: personnel administration in the useful conduct (atthacariya), personnel administration in the
useful conduct in the aspect of kindly speech ( Piyavacha) , personnel administration in the giving ( dana) ,
personnel administration in the equal treatment (smanattata).
The suggestions. of the educational administrators. personnel administration according to the four
sangahavatthu of administrators of Pariyattidham in Prapariyattidham school, the personnel administration in the
giving ( dana) , Administrator should create gifts and encouragement Motivation in operations, such as
compensation. To maintain and, out of work. the personnel, Administration in the useful conduct in the aspect of
kindly speech (Piyavacha), administrator Should speak with a melodic phrase. Praise and compliment educational
personnel. Success in practice. The personnel administration in the useful conduct (atthacariya), administrators
should be willing and happy to help educational personnel. In no case shall not shirk. Personnel administration in
the equal treatment (smanattata). administrators put their rules to suit the environment.
Keywords: personnel administration, The four sangahavatthu, Prapariyattidham School-the General Education
Department.

บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือและหัวใจส้าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการ
ส้าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมทังพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลตังแต่
เริ่มต้นต่อเนื่องไปตลอดชีวิต การพัฒนาดังกล่าวท้าให้บุคคลมีคุณสมบัติท่ีเป็นปัจจัยในการพัฒ นาประเทศทังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมื อ งและวัฒ นธรรม จากการที่สั งคมโลกมี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ ว่าเป็ น สั งคม
เศรษฐกิจ ฐานความรู้ เศรษฐกิจที่มีผลผลิตที่เกิดมาจากความรู้เป็นรากฐานและเป็นเครื่องผลักดันที่ก่อให้เกิดการ
เติบโต ความมั่งคั่ง (ดวงกมล สินเพ็ง , 2554, หน้า 17) และคุณภาพของประชากรก็ยิ่งทวี ความส้าคัญ มากขึนด้วย
หลายประเทศไม่ ว่ า จะเป็ น ประเทศที่ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า แล้ ว หรื อ ประเทศที่ ก้ า ลั ง พั ฒ นา ต่ า งตระหนั ก ถึ ง
ความส้าคัญ ของการศึกษา ได้ทุ่มเทก้าลังทังในแง่ความคิดและทรัพยากรของประเทศ เพื่อการปฏิรูปหรือพัฒ นา
การศึกษา เพื่อสะสมพลังอ้านาจให้ประเทศสามารถพึ่ง ตนเองให้อยู่รอด หรือแข่งขันกับผู้อื่นได้ รัฐบาลไทยทุกสมัยจึง
ให้ความส้าคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาตลอดมา การปฏิรูปการศึกษาได้เกิดขึนตามบทบัญญัติของ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ที่ก้าหนดให้มีกฎหมายแม่บทการจัดการศึกษาของ
ชาติซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลการบังคับใช้ใน วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2542 โดยจุ ดมุ่ งหมายเพื่ อพั ฒ นาผู้ เรียนให้ เป็ น มนุ ษ ย์ท่ีส มบู รณ์ ทั งทางด้ านร่างกาย สติ ปั ญ ญา จิต ใจ ความรู้ มี
คุณ ธรรม และสามารถด้ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ข ด้วยเหตุนีประเทศไทยจึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒ นา
คุณภาพทางการศึกษาไทยโดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเอง สถานศึกษา
ต้องมีการพัฒนาคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในการบริหารและการจัดการเรียน การสอนตามปกติของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่า งต่อเนื่องตลอดเวลาอันเป็นการสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาให้มี
คุณ ภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพื่ อให้คนเป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุข (ส้านักงานคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติ 2543, อ้างอิงใน มธุรักดา ณ ขัติ,หน้า 1) นอกจากนี
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาที่วัดโดยพระสงฆ์ด้าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรได้เล่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆ์ควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนมี
สถานภาพเป็ น สถานศึ ก ษาขั นพื นฐานตามกฎกระทรวง ว่าด้ วยสิ ท ธิในการจั ด การศึ ก ษาขั นพื นฐาน โดยสถาบั น
พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 จัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไป ซึ่งคณะสงฆ์
โดยมหาเถรสมาคม ได้ออกประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2553
ก้าหนดให้มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม นอกจากนี ยังเป็น
สถานศึกษาที่มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเป็นเอกลักษณ์และมีวัตถุประสงค์พิเศษ กล่าวคือ เป็นโรงเรียนเฉพาะ
ทางด้านพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นการสร้างศาสนทายาทที่ดีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้พร้อม
เป็นพุ ทธศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญ ญาพุทธธรรมประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยอันเป็นพุ ทธ
บัญญัติ มีหลักพุทธธรรมน้าชีวิตอันเป็นคุณลักษณะปริยัติสามัญที่พึงประสงค์ และสามารถทาหน้าที่เผยแผ่ พุทธธรรม
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเชิงบูรณาการวิชาการทังทางธรรมและทางโลกได้
อย่างดีมีวิธีการที่เหมาะสมกับ สภาพสังคมปั จจุบัน อีกด้วย ซึ่งเป็ นที่น่ าชื่นชมว่า นั บตังแต่ ได้มี การก่อตังโรงเรียน
ประเภทนีมาตังแต่ปีพุทธศักราช 2514 จวบจนถึง ปัจจุบัน เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตังโรงเรียน พร้อมทัง
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รว่ มกันกาหนดแนวทางบริหารจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อให้ได้รับความศรัทธาเชื่อมั่นจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาบวชเรียนซึ่งนับว่าโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สืบทอดกันมาโดยล้าดับ(คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 2557,หน้า 1)
โรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ทั่ วประเทศมี ทั งหมด 14 กลุ่ ม ซึ่ งจั งหวั ด เชีย งราย เป็ น
โรงเรียนสังกัดกลุ่มที่ 6 ประกอบด้วยจังหวัดล้าปาง พะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนปัจจุบันมีพระภิกษุ สามเณรเข้ามาศึกษาถึง 2,609 รูป จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวั ดเชียงราย ผลการด้าเนินการที่ผ่านมา
สามารถชี จุด อ่อน ได้ดังนี ปัญ หาด้านการวางแผน ส่งเสริมก้าลังคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
คุณภาพของบุคลากรจ้านวนครู และบุคลากรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด ประกอบด้วยบุคลากรบางส่วนยัง
ขาดจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูบุคลากรขาดขวัญและ
ก้าลังใจเนื่องจากสภาวะหนีสิน และขาดการเสริมแรงจากผู้บังคับบัญชา และยังมีข้าราชการครูในสังกัดกระท้าผิดวินัย
อันมาก ให้ผู้บริหารสอดส่องก้ากับดูแลและป้องปราม มิให้ข้าราชการครูกระท้า ผิดวินั ย หากพบว่ามีข้าราชการครู
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กระท้าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญ ชาพิจารณาด้าเนินการลงโทษด้วยความเป็นธรรม จึงท้าให้มีการปฏิบัติงาน ในด้าน
วิชาการมีผลกระทบอย่างยิ่ง(พะยอม วงศ์สารศรี 2558,หน้า 5)ทังนี ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารทังสิน ซึ่งถือได้ว่ าเป็นกุญแจแห่งความส้าเร็จต่อการปฏิบัติงาน ในการเปลี่ยนการพัฒนาองค์การ และ
พัฒนาบุคลากร เพื่อปรับให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และกระบวนการท้างานต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพ คุณภาพและความคุ้ม ค่าจะต้องท้าให้บุคลากร
เป็นมืออาชีพ มีศักยภาพในการท้างาน ซึ่งในหลาย ๆ ปี ที่ผ่านมานันทางด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว
อยู่ในระดับน้อย และยังไม่เข้าใจในระบบอย่างต่อเนื่องทังนี ขึนอยู่กับผู้บริหารในโรงเรียนว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดใน
การบริหาร สิ่งส้าคัญยิ่งไปกว่านันคือ สภาพของผู้บริหารและบุคลากรว่ามีหลักคุณธรรม จริยธรรมมากน้อยเพียงใด
ซึ่งในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ผู้บริหารควรมีในการบริหารงานบุคคลนัน อันประกอบด้วยหลักสังคหวัตถุ4(
พระธรรมปิฎก 2546, หน้า 142.) ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปกครองและการดูแลคน เป็นธรรมที่ควรมีไว้
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และก้ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด้าเนินชีวิตอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์หมดจดและปฏิบัติตน
โดยชอบ ทังตนเองและผู้อื่น ที่จะท้าให้การบริหารบุคลากรในโรงเรียนเกิดประโยชน์อันสูงสุด
ดังนัน ผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง จะต้องเปี่ยมด้วยคุณธรรมหลายประการจึงจะเอืออ้านวยต่อการบริหารงาน และการ
บริหารงานที่ประกอบด้วยคุณธรรมจะท้าให้การด้าเนินงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายได้ดีเสมอ (พระพรหมคุณาภรณ์
2551, หน้า 142) ผู้บริหารควรมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารงาน คือ หลักสังคหวัตถุ 4 หมายถึง
ธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์กันและกัน พระพุทธองค์ทรงอุปมาสังคหวัตถุไว้ในสังคหสูตรเปรียบเหมือนกับพาหนะที่จะ
น้าคนไปสู่ความเจริญในโลก หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1. ทาน คือ การเกือกูลกันด้วยการให้ หมายถึง การให้
การเสียสละ หรือ การเอือเฟื้อแบ่งปันของ ๆ ตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถ่เี หนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่าย
เดียว 2. ปิยวาจา คือ การใช้วาจาประสานไมตรี หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยค้าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความ
จริงใจ ไม่พู ดหยาบคาย ก้าวร้าว พู ดในสิ่งที่เป็ นประโยชน์และเหมาะสมกับกาลเทศะ 3. อัตถจริยา คือ การร่วม
สร้างสรรค์อุดมการณ์ หมายถึง การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือ การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 4. สมานัตตตา
คือ การร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว หมายถึง การเป็นผู้มีความสม่้าเสมอหรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อน้าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุ คคล
ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี มีวัตถุ ป ระสงค์ (1)เพื่ อศึ กษาสภาพการบริห ารงานบุค คลตามหลั กสั งคหวัต ถุ 4 ของผู้บ ริห าร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวั ดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครังนีมุ่งศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4 (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 2551, หน้า 142) คือ
1 ทาน 2 ปิยวาจา 3 อัตถจริยา 4 สมานัตตตา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน จ้านวน 307 รูป/คน ก้าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเคร็ซซี่และมอร์แกน (Krejcie&Morgan, 1970, p.608) ได้ครูผู้สอน จ้านวน 273 รูป/คนและ
ท้าการเทียบอัตราส่วนของจ้านวนครูผู้สอนตามกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครังนีเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลตามหลักสั งคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
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การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
น้าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และน้าไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอน ดังนี
1. น้ าหนั งสื อ จากวิท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา ไปขออนุ ญ าตจากผู้ อ้ านวยการสถานศึ ก ษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จ้านวน 21 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม 4 ด้าน มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล้าดับจาก
มากไปน้อย ดังนี พบว่าทุกด้านมีสภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ
การบริหารงานบุคคลด้าน อัตถจริยามีคา่ เฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การบริหารงานบุคคลด้าน ปิยวาจา รองลงมา คือ
การบริหารงานบุคคลด้าน ทาน ส่วนค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ การบริหารงานบุคคลด้าน สมานัตตตา เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ดังนี
1.1 การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย การบริหารงานบุคคลด้านทาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้สร้างขวัญและก้าลังใจแก่บุคลากรทาง
การศึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการให้ค่าตอบแทน การธ้ารงรักษาบุคคล และการให้พ้นออกจากงานกับบุคลากรทางการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ด้านที่มีข้อเฉลี่ยต่้าสุด คือ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการแบ่งปันการท้างานในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
ของผู้บริหารที่ทัดเทียมกันอยูใ่ นระดับมาก
1.2 การบริหารงานบุคคลด้านปิยวาจา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาพูดจาด้วยถ้อยค้าที่ไพเราะอ่อนหวานในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องและชมเชยบุคลากรทางการศึกษา ที่
ประสบความส้าเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีข้อเฉลี่ยต่้าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาพูดด้วยความ
จริงใจ ไม่เสแสร้งกับบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก
1.3 การบริหารงานบุคคลด้านอัตถจริยาในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีเต็มใจและความพอใจเมื่อได้
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ช่วยเหลือบุคคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติแต่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อื่นตามสมควรแก่ฐานะและโอกาส เสมออยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ผู้บริห าร
สถานศึกษาปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างด้านระเบียบวินัย อย่างเคร่งขัดอยู่ในระดับมาก
1.4 การบริหารงานบุคคลด้านสมานัตตตา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาวางตนได้เหมาะสมกับ
บุคลากร เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้วางกฎระเบียบการให้
บุคลากรพ้ นจากงานในโรงเรียนอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่ต่้าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสรรหา
บุคคลากรที่มีความสามารถตรงตามความถนัดเพื่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
2.1 ด้านการบริหารงานบุคคลด้านทาน ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญ
และก้าลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการให้
ค่าตอบแทน การธ้ารงรักษาบุคคล และการให้พ้นออกจากงานกับบุคลากร และ ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการแบ่งปันการท้างานในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารที่ทัดเทียมกัน
2.2 ด้านการบริหารงานบุคคลด้านปิยวาจา ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาพูดจา
ด้วยถ้อยค้าที่ไพเราะอ่อนหวานในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ควรยกย่องและชมเชยบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ประสบความส้าเร็จในการปฏิบัติงาน และ ผูต้ อบแบบสอบถามอยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาชีแจงนโยบายใน
การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลงานของบุคคล การรับบุคคลเข้ามาในการท้างาน อย่าง
เหมาะสม
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคลด้านอัตถจริยา ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
เต็มใจและความพอใจเมื่อได้ช่วยเหลือบุคคลากรทางการศึกษา โดยไม่บ่ายเบี่ยงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ควรประพฤติแต่
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผอู้ ื่นตามสมควรแก่ฐานะและโอกาส เสมอ และ ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ผบู้ ริหาร
สถานศึกษาประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษา
2.4 ด้านการบริหารงานบุคคลด้านสมานัตตตา ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาวาง
ตนให้เหมาะสมกับบุคลากรทางการศึกษา เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม วางกฎระเบียบการให้บุคลากรพ้นจากงานใน
โรงเรียนเป็นไปตามครรลองครองธรรม อย่างเหมาะสม มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนมีการย้าย
เปลี่ยนต้าแหน่งในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และ ผู้ตอบแบบสอบถามอยากให้ผู้บริหารสถานศึกษาสรรหาบุคคลากรที่
มีความสามารถตรงตามความถนัด ตามสายงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพของสถานศึกษา

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจในการน้ามาอภิปรายดังนี
1. สภาพการการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริห าร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอันดับดับแรกคือการบริหารงานบุคคลด้าน อัตถจริยามีค่าเฉลี่ย รองลงมา คือ การบริหารงานบุคคลด้าน ปิย
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วาจา รองลงมา คือการบริหารงานบุคคลด้าน ทาน ส่วนอันดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ การบริหารงานบุคคลด้าน
สมานัตตตา ทังนีอาจเป็นเพราะการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้านทาน ผู้บริหารสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ อุป กรณ์ในการท้างาน, ด้าน
ปิยวาจา ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนในการวางแผนนโยบาย และขาดการให้ค้าแนะน้าที่ดี, ด้านอัตถจริยา ผู้บริหาร
มีอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และวางตนไม่เหมาะสมในหน้าที่การงาน และด้านสมานัตตตา ผู้บริหารขาดระเบียบวินัย
ขาดความเป็นภาวะผู้น้าและขาดความเสมอต้นเสมอปลาย ในการบริหารบุคลากร ซึ่งมีความสอดคล้องกับ นิภาพร
เหล่าพรมมา (2556) ศึกษางานวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า.การบริหาร
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร โดยภาพรวมให้ความเห็น อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
หลายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทัง 4ด้าน เรียงล้าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 1.การใช้
หลักทาน 2.การใช้หลักปิยวาจา 3.การใช้หลักอัตถจริยาและ4.การใช้หลักสมานัตตตา ตามล้าดับและแนวทาง การ
บริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร พบว่า ปัญหาด้านทาน ผู้บริหารสนับสนุนการจัด
กิจกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ในการท้างานน้อย, ด้านปิยวาจา ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนในการวางแผนนโยบาย
และขาดการให้ค้าแนะน้าที่ดี, ด้านอัตถจริยา ผู้บริหารมีอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และวางตนไม่เหมาะสมในหน้าที่การ
งาน และด้านสมานัตตตา ผู้บริหารขาดระเบียบวินัย ขาดความเป็นภาวะผู้น้าและขาดความยุติธรรมในการบริหาร
บุคลากร, ด้านทาน ควรให้มีการติดตามการท้างาน และสนับสนุนกิจกรรมจัดสรรงบประมาณ สวัสดิการให้เพียงพอ,
ด้านปิยวาจา ควรให้ผู้บริหาร แสดงนโยบายให้ชัดเจนเปิดโอกาสให้บุคลากร แสดงความสามารถ ในการประชุมและ
ทา งาน, ด้ านอัต ถจริยา ควรผู้ บ ริห ารควรให้ ขวัญ และก้ าลั งใจต่ อบุ ค ลากร วางตนเป็ น แบบอย่างที่ดี สงเคราะห์
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยมิตรไมตรีท่ีดี และด้านสมานัตตตา ควรผู้บริหารควรมีการประสานงานกับบุคลากร ด้วยมนุษย์
สัมพันธ์ท่ดี ี และสร้างความเป็นภาวะผู้นา ต่อผูใ้ ต้บังคับบัญชา อย่างเสมอต้น เสมอปลาย.
2. ด้านการบริหารงานบุคคลด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับมากการบริหารงานบุคคลด้านอัตถจริ ยาในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีเต็มใจและ
ความพอใจเมื่อได้ช่วยเหลือบุคคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ
แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ตามสมควรแก่ฐานะและโอกาส เสมออยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างด้านระเบียบวินัย อย่างเคร่งขัดอยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายในด้านอัตถจริ ยา ผู้บริหารมีเต็มใจและความ
พอใจเมื่อได้ช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นตามสมควรแก่ฐานะและโอกาส
เสมอ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ พระมหาวิทูรย์ธมฺมวุฑฺโฒ (บุญมาพิลา) (2555) ศึกษางานวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่องการ
บริห ารงานบุ ค คลตามหลั ก สั งคหวัต ถุ 4 ของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาในอ้าเภอยางสี สุราช สั งกั ดส้ านัก งานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่าแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ้าเภอ ยางสีสุราช สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ควร ส่งเสริม
สนับสนุนการให้โอกาสการมอบหมายงาน การตัดสินใจ การสั่งการและการด้าเนินการในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
ด้ า นการบริห ารงานบุ ค คลของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู สั ง กั ด ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
มหาสารคาม เขต2 ในขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน คือ 1.ด้า นการวางแผนบุคลากร 2) ด้านการสรรหา
บุคลากร 3) ด้านการปฏิบัติงานบุคลากร 4) ด้านการธ้ารงรักษาบุคลากร โดยน้าคุณธรรมเอือเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ
แบ่งปัน ช่วยเหลื อกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ ความรู้และแนะน้าสั่งสอน วาจาเป็น ที่รัก คือกล่าวค้ าสุ ภาพไพเราะ
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อ่อนหวานสมานสามัคคีให้ เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงการน้าไปปฏิบัติต่อกันประกอบด้วยเหตุผล
ช่วยเหลือกิจการ บ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม ปฏิบัติสม่้าเสมอกัน โดยร่วม
รับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้ องตามธรรมส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเสียสละ ความแบ่งปัน การมีน้าใจเป็นเครื่องเสริมสร้างไมตรีให้เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีในสังคมได้
3. ด้านการบริหารงานบุคคลด้านปิยวาจาอยู่ในระดับมาก การบริหารงานบุคคลด้านปิยวาจา ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาพูดจาด้วย
ถ้อยค้าที่ไพเราะอ่อนหวานในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องและ
ชมเชยบุคลากรทางการศึ กษา ที่ประสบความส้าเร็จในการปฏิ บัติงานอยู่ในระดับ มาก ด้านที่มีข้อเฉลี่ยต่้าสุดคื อ
ผู้บริหารสถานศึกษาพูดด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้งกับบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเป็นเพราะ
ผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในด้านปิยวาจา ผู้บริหารพูดด้วยความจริงใจ
ไม่เสแสร้งกับบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบความส้าเร็จในการปฏิบัติงานพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรทาง
การศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ณัฐวีรภัทร์ ถิ่นมีผล (2552) ศึกษางานวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ทัศนะของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่ อประสิ ท ธิภ าพการบริห ารงานบริการของต้ ารวจท่อ งเที่ยว ตามหลั ก สั งคหวัต ถุ 4” พบว่า ปั ญ หาและ
อุปสรรค การบริหารงานบริการของต้ารวจท่องเที่ยว ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1)ปัญหาทางด้านการรับบริการจาก
ต้ารวจท่องเที่ยว ที่ไม่สามารถให้บริการติดต่อครังเดียวและแล้วเสร็จได้ 2) ปัญหาการใช้ค้าพูดในการประสานงาน
กั น เองภายในหน่ ว ยงานไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร 3) ปั ญ หาจากรถยนต์ ส ายตรวจไม่ เพี ย งพอต่ อ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยว และ 4) ปัญ หาจากการบริการไม่เสมอภาค แนวทางในการปรับปรุง ตามหลักสังคหวัตถุ 4 1) ควร
ปรับปรุงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริการนักท่องเที่ยวแล้วเสร็จภายในการติดต่อ ครังเดียว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ในการบริการของต้ารวจท่องเที่ยว 2) ควรจัดให้มีการเลือกต้ารวจดีเด่นเพื่อ
เป็นขวัญและก้าลังใจให้กับข้าราชการต้ารวจที่พูดดีท้าดี3) ขอรถยนต์สายตรวจเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการ
นักท่องเที่ยว ในการเกิดเหตุแต่ละครัง และ 4) จัดให้มีการฝึกอบรมปลูกจิตส้านึกในการบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารงานบุคคลทาน อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อการบริหารงานบุคคลด้านทาน ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้
สร้างขวัญและก้าลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการให้ค่าตอบแทน การธ้ารงรักษาบุคคล และการให้พ้นออกจาก
งานกับบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีข้ อเฉลี่ยต่้าสุด คือ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการแบ่งปัน
การท้ างานในการปฏิ บัติงานด้านต่าง ๆ ของผู้บริห ารที่ทัด เทียมกันอยู่ในระดั บมาก ทั งนีอาจเป็นเพราะบุ คลากร
ทางการศึกษาได้รับสวัสดิการจากโรงเรียนอย่างเหมาะสมเพราะซึ่งไม่สอดคล้องกับ พระธนากร วชิรธมฺโม (โพธิ์วัน)
(2553) ศึกษางานวิจัยวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางกอก
ใหญ่ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1” พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคล ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูพบว่า ด้านการวางแผนบุคลากร ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาบุคลากร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แนวทางในการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
และครู พบว่า ควรมีก ารวางแผนบุ คลากรที่เหมาะสมกั บต้ าแหน่ งงาน เปิด โอกาสให้ ค รูมีส่ วนร่วมในการสรรหา
บุคลากร มีการส่งเสริมด้านการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างมีความยุติธรรม
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5. การบริหารงานบุคคลด้านสมานัตตตา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาวางตนได้เหมาะสมกับบุคลากร เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับมาก) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้วางกฎระเบียบการให้บุคลากรพ้นจากงานในโรงเรียนอย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่ต่้าสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสรรหาบุคคลากรที่มีความสามารถตรงตามความถนัดเพื่อ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ทังนีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสรรหาบุคคลากรที่มีความสามารถ
ตรงตามความถนัดเพื่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาและปฏิบัติ ตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
มธุรักดา ณ ขัติ (2557) ได้ท้าการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากส่วนแนวทางในการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สรุปได้ดังนี ในการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรเข้าท้างานผู้บริหารโรงเรียนควรสรรหาบุคลากรให้ตรงกับวิชาเอกที่สอนจัดให้มีค่าตอบแทนแก่
บุคลากรที่ท้างานหรือมีประสบการณ์ยาวนานจะรักษารักสาขวัญและก้าลังใจแก่ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนควรให้
รัฐมีส่วนร่วมในการดูแลเอาใจใส่ และให้ความส้าคัญเท่าเทียมกันควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มากขึนควร
ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้มากขึนทัดเทียมกับภาครัฐบาลครูจะไม่ดีได้ลาออกเพื่อไปสอบบรรจุเป็นครูรัฐบาลในการ
ด้าเนินการลงโทษควรมีระเบียบขันตอนที่ชัดเจน

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาค้นคว้าด้ วยตนเองเรื่อง การศึก ษาการบริห ารงานบุ คคลตามหลั กสั งคหวัต ถุ 4 ของผู้ บริห าร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ฉบับนีส้าเร็จด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัย
พะเยาและคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทถวายความรู้ท่หี ลากหลายและมีประโยชน์แก่อาตมภาพ
ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. โสภา อ้านวยรัตน์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ที่ได้ให้ค้าปรึกษาแนะน้า
พร้อมทังตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข จนท้าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณพระครูพิธานพิพัฒนคุณ ผู้อ้านวยการโรงเรียนเวียงชัยพิทยา อนุโมทนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจ้ามหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.ประทีป พืชทองหลวง อาจารย์ประจ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่กรุณาแนะน้าแก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า รวมทังผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ได้แก่ วัดโรงเรียนวัดนาปรังวิทยา โรงเรียนบ้านป่าแขม
วิทยา และโรงเรียนวัดปั วดอยวิทยา ที่ได้เมตตาให้ ใช้เป็ นพื นที่ทดลองใช้เครื่องมื อในการศึก ษาครังนี ได้ให้ ความ
ช่วยเหลือทุกด้าน
ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ที่ได้เมตตา
ให้ใช้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จ้านวน 21 โรงเรียน เป็นพืนที่การศึกษา อ้านวย
ความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จนท้าให้การศึกษาสามารถด้าเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี
ขออนุโมทนาขอบคุณ เพื่อนสหธรรมิก อุบาสก-อุบาสิกา และกัลยาณมิตรทังหลายผู้ท่ีให้การอนุเคราะห์
ข้อมูล และมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี
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ขอระลึ ก ถึ งคุ ณ พระศรีรั ต นตรั ย คุ ณ พระพุ ท ธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุ ณ บิ ด ามารดา ครู อุ ปั ช ฌาย์
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทังหลายที่ได้มีส่วนท้าให้อาตมภาพเกิดสติ ปัญญา มีความรู้ ความสามารถ มีความมานะ
พยายาม มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ นานาในการศึกษาครังจนท้าให้กระบวนการเรียนรูแ้ ละการศึกษาวิจัยส้าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
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การศึกษาการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย
A study of environmental management in General Education Department of
Prapariyattidham Schools at Chiang Rai Province
พระสีไล อินทะพง1* และ โสภา อานวยรัตน์2
Phra Silay Inthaphong1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 105 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้า น พบว่า ทุ กด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลาดั บ
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป ใน
สถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
พบว่า 1) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เป็นข้อที่มีผู้เสนอแนะสูงสุด คือ ควรจัดพื้นที่ให้มีบรรยากาศ การ
ปรับภูมทัศน์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดโซน จุดเรียน จุดพัก และจุดผ่อนคลายให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน 2) ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป เป็นข้อที่มีผู้เสนอแนะสูงสุด คือ โรงเรียนควรขยายพื้นที่โรงเรียน เพื่อเพียงพอต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่
คาสาคัญ: บริหารงานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา

1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : silay_lao@hotmail.com
2

- Proceedings -

815

Abstract
The purposes of this independent study aimed to investigate the present situations and on-going
strategies for the development of the environmental administration organized by Prapariyuttitham Schools
(General Education Division) in Chiang rai Province. For research methodology, a questionnaire, during the
academic year 2016, was conducted with 105 respondents. These included school administrators, division heads
working for Prapariyuttitham schools (General Education Division) in Chiang rai Province. The data were
statistically analyzed using percentage, mean, and standard deviation. The findings of the study were as follows:
1. The present situations related to the environmental administration of Prapariyuttitham schools
(General Education Division) in Chiang rai Province were all rated at a higher level in terms of its environmental
management for learning, and followed by its environmental management, and
2. The on-going strategies for the development of environmental administration of Prapariyuttitham
schools (General Education Division) in Chiang rai Province were suggested that 1) the provisions for the
enhancement of managing good learning atmospheres and idyllic landscapes such as learner zoning, learning
points, time-breaking points, and recreational points be all needed in terms of environmental management for
learning. 2) In terms of its environmental management, the schools’ area expansion should be also supported for
its effective learning environmental management.
Keywords: Environmental Administration, Prapariyuttitham School, General Education Division

บทนา
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการไว้ว่าใน
กระบวนการเรี ย นรู้ ต้ อ งมุ่ง ปลู ก จิ ต ส านึก ที่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขรู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาค
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มคี วามภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นของประเทศชาติรวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬาภู มิปัญญาท้อ งถิ่น และภูมิปัญญาไทย โดยความรู้อัน เป็นสากล
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่ งตนเองมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และใฝ่เรียนรู้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 10)
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาที่วัดโดยพระสงฆ์ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร ที่ได้เล่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของคณะสงฆ์ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
โรงเรียนมีสถานภาพเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
สถาบันพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2548 จัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนของรัฐและเอกชน
ทั่วไป ซึ่ง คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้ออกประกาศมาหาเถรสมาคาม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา พุทธศักราช 2553 ที่ได้กาหนดให้มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการการศึกษาพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา กาหนด ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จึงนับเป็นสถานศึกษา

- Proceedings -

816

แห่งสถาบันพระพุทธศาสนาภายใต้การกากับดูแลของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ในการสนับสนุนส่งเสริมของ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาที่กาหนดไว้ 4 หมวด (คู่มือปฏิบัตงิ าน โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา, 2557, หน้า 1)
เป็น กิจ หนึ่งของโรงเรี ยนในการสนับสนุน ส่ง เสริม การปฏิบัติงานของโรงเรี ยนให้ บรรลุต ามนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนดให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น บริหารทั่วไป โดยการดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และสิ่ง แวดล้ อมที่ ดีช่ว ยส่ง เสริ มสร้า งบรรยากาศแห่ง การเรียนรู้ส่ง เสริ มและ
เอื้ อ อ านวยต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ อาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่ดจี ึงมีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จในการจัดการศึกษาทาให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ผู้ปกครองชุมชนรวมทั้งผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อโรงเรียน ซึ่งเป็น
ผลดีตอ่ การระดมทรัพยากรและความร่วมมือในการพัฒนาในอนาคต (คู่มอื ปฏิบัตงิ าน โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนก
สามัญศึกษา,2557, หน้า 4)
พระมหาเดชาอมรเมธี (2556, หน้า 1) สิ่งแวดล้อมมีบทบาทและความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งกาเนิดแห่งปัจจัยสี่ซึ่งเป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์แต่ที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามนุษย์ได้กระทาต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเองทั้งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และ
ด้วยความตั้งใจการกระทาดังกล่าวนั้นเท่ากับว่ามนุษย์ได้สร้างเงื่อนไขในการทาลายตนเองด้วยผลแห่งการเสื่อมโทรม
ของสิ่ ง แวดล้ อ มที เกิ ด ขึ้ น ดั งจะเห็ น ได้ ว่า ในช่ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมามนุ ษย์ประสบปัญ หาและได้ รับอั น ตรายจาก
ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเช่นปัญหามลพิษทางอากาศปัญหาอุทกภัยปัญหาความ
แห้งแล้งที่เป็นผลมาจากการทาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเป็นลาดับหากไม่มีการศึกษาเพื่อแสวงหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องมนุษย์ก็จะไม่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อไปได้
สงบ มณีแสง (2532, หน้า 139) สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วย
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอาคารเรียน และอาคาร
ประกอบอาคารสถานที่บริเวณรวมทั้งบุคคล กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวผู้เรียน ทุก ๆ ชนิด ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนหรือที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เพราะว่าสภาพแวดล้อมทุกอย่างมีอิทธิพลเหนือ
จิตใจและพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติหน้าที่การงานของทุกคนในสถานศึกษาสร้างเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เกิดผลสาเร็จที่เกิดขึ้น
ในทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
ศักดิ์นพิ น สว่างวงศ์ (2557, หน้า 12) การบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน
ทุกระดับ ทุกโรงเรียนจะต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในโรงเรียน เพราะว่าสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของทุกคนที่เป็นสมาชิกของโรงเรียน ถ้าหากโรงเรียนสามารถดาเนินการได้ดี มีความ
เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นที่จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้สมาชิกเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ที่พึงประสงค์ ได้ ดังนั้น
การบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุจุดหมายของสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ควรจะบริหารจัดการให้ครู
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้มคี วามรู้ ความเข้าใจใน
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สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่ งความสาเร็จของการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จะต้องสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในสถานศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย (ปส.เชียงราย) เป็นโรงเรียนที่อยู่ในประเภทที่มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษด้ า นพระพุ ท ธศาสนา สั ง กั ด มหาเถรสมาคมและส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ที่
กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นได้ด้วยความเห็นชอบของคณะสงฆ์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนที่อยู่ในสมณะเพศ กับผู้ด้ อยโอกาสทางการศึกษา ผลการดาเนินการที่ผ่านมาสามารถชี้จุดเด่น จุดอ่อน เพื่อ
นาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสภาพปัญหาการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายดาเนิน การมาถึง
ปัจจุบัน มีอยูห่ ลายประการดังที่ ได้กล่าวไว้วา่ ขาดงบประมาณดาเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ มีบรรยากาศที่ไม่ค่อยเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ของนักเรียน (สารสนเทศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย, 2559, หน้า
28)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง การบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องนาผลการวิจัยที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่สังกัดและเผยแพร่ผลการวิจัยให้
สถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้นาไปพัฒนาการบริหารสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึก ษาสภาพการบริหารงานสิ่ งแวดล้อ มของโรงเรีย นพระปริ ยัติธรรมแผนกสามั ญศึก ษา จัง หวั ด
เชียงราย
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
1.รูปแบบการศึกษา
2.การบริหารจัดการศึกษา
3.อัตลักษณ์ของโรงเรียน
4.การบริหารงานวิชาการ
5.การบริหารงานงบประมาณ
6.การบริหารงานบุคคล
7. การบริหารงานทั่วไป
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานสิ่งแวดล้อม
1. การบริหารความเสี่ยง
2. การบริหารสิ่งแวดล้อม
3. การจัดการสิ่งแวดล้อม

การศึกษาการบริหาร
งานสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ศุภาพร ผิวงาม, (2549) หน้า 55-56.
2. พระครูสมุห์ไกรสิทธิ์ฐานโกสโล (2549)
หน้า 105-106.
3. สุจินตรา ผริตะโกมล (2548) หน้า 60-64.
4. ชิน (Chin) (1994, p. 2970)

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหาร จานวน 21 รูป และหัวหน้าฝ่าย
จานวน 84 รูป/คน รวมทั้งสิ้น จานวน 105รูป/คน
ตาราง1แสดงข้อมูลประชากรในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1ข้ อ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ สถานภาพ อายุ ระดับการศึก ษาต าแหน่ง เป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยนาข้อมูลทั้งหมดมาดาเนินการ
ดังนี้
1.น าข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป็ น แบบสอบถามชนิ ด
เลือกตอบ (Check List) นามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ ใช้วเิ คราะห์คานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. นาข้อมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับ การศึกษาสภาพการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มาตรวจหาค่า
คะแนนตามเกณฑ์น้าหนัก5 ระดับ จากนัน้ นาไปบันทึก และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )
และนาเสนอในรูปแบบ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 105 รูป/คนส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 76.19และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 23.81ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31–40 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.76 รองลงมา
อายุต่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.90 รองลงมาอายุระหว่าง 41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.38 และอายุ 51 ปี ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 0.95 ส่วนระดับการศึกษา ส่วนมากมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 52.38 รองลงมา วุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.71 และวุฒิการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 1.90 ส่วนใหญ่ดารง
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่าย คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาดารงตาแหน่ง ผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ
ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
การบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
1. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้พบว่า ทุกข้อมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ โรงเรียนมีการดาเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อ ใช้เพื่ อ
การเรียนรู้หรือสอนสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นรองลงมา คือ โรงเรียนมีการดาเนินงาน การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน สามารถทาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ใน
ระดับและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือโรงเรียนมีการวางแผนและใช้ประโยชน์กับพื้นที่ทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน
อย่างคุ้มค่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม บาเพ็ ญประโยชน์ ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโอกาส
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ต่างๆ เช่นกิจกรรมปลูกต้นไม้ เก็บขยะ เป็นต้นรองลงมา โรงเรียนมีแนวทางส่งเสริม สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ โรงเรียนมีการดาเนินงานจัดการ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสม่าเสมอและเป็นระบบ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มีผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้
1. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป
โรงเรียนมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะมีขนาดเล็กจึงควรขยายพื้นที่โรงเรียน เพื่อ
เพียงพอต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งโรงเรียนขาดงบประมาณใน
การพัฒนา อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จึงควรเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาอาคาร สถานที่ แต่ละปี ถ้า
นักเรียนขาดวินัยในการรักษาความสะอาด เช่น การทิ้งมีขยะไม่ถูกที่ ในโรงเรียน จึงควรมีบทลงโทษที่ชัดเจน และมี
รางวัล ดี เด่น ส าหรั บคนที่ รักษาความสะอาดได้ อ ย่างเสมอต้น เสมอปลาย และสร้ างที่ เก็บ แยกขยะ เพื่อรั ก ษา
สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย น สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ มี ภ ายในโรงเรี ย น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษา และท าให้ พ้ื น ที่
สภาพแวดล้อมแคบลง จึงควรมีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้พ้ืนที่อย่างจากัดให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแ ละต้อง
ปรับปรุง เสริมแต่ง ในพืน้ ที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และโรงเรียนขาดการประเมิน การดาเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อม
และมีการรายงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่าเสมอ จึงควรหาแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และติดตามประเมินงานอย่างสม่าเสมอ
2. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
โรงเรี ย นขาดการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มการบู ร ณาการกั บ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นจึ ง ควรจั ด พื้ น ที่ ใ ห้ มี
บรรยากาศ การปรับภูมทัศน์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดโซน จุดเรียน จุดพัก และจุดผ่อนคลายให้กับนักเรียนภายใน
โรงเรียน และไม่มกี ารจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ผู้บริหารจึงควร มีการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน
ซึ่ง แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในบริเวณสถานศึกษา ไม่เป็นระบบ ระเบียบ ทาให้นักเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ไม่ชัดเจน จึง
ควรหาสื่อการสอนที่เข้าใจง่าย และให้นักเรียนสามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยการวางแผน การดาเนินงาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ เช่น จัดทาป้าย บอร์ดความรู้ ที่สามารถทาให้ผู้เรียนได้ปฏิบั ติด้วยตนเอง ขาด
การจัดทาป้ายหรือบอร์ดความรู้ ตามฝาผนัง ต้นไม้ และภายในห้องเรียน จึงควร มีการแนะนาหรือให้ความรู้ภูมิ
ปัญญาจากสิ่งแวดล้อมที่ถ่ายทอดโดยคนรุ่นหลัง เพื่อเสริมการเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนและความไม่ต่อเนื่องของการ
บริหารสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งผู้บริหารควรให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดกรรมการ
จัดอบรม ให้ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ต่อชุมชนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัง หวัดเชียงราย
มีประเด็นน่าสนใจที่จะนามาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี้
1. สภาพการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายในภาพ
รวมอยูร่ ะดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อยคือ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ (เฉลียว กล้า
หาญ, 2550) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานช่วงชั้นที่ 1- Proceedings -
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2 สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่พบมากที่สุด คือ ในแต่ละด้านเรียงตามลาดับความถี่จากมากไปน้อยดังนี้ปัญหา
ด้านการจัดการเรียนการสอนคือการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่มีความหลากหลายในการบู รณาการ
แนวทางแก้ปัญหาคือควรวางแผนการจัดการเรียนรู้ดา้ นสิ่งแวดล้อมบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษารองลงมาเป็นปัญหา
ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งผู้รับผิดชอบไม่มคี วามถนัดในงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาแนว
ทางแก้ไขปัญหาคือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ปัญหาด้านการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคือพื้นที่โรงเรียนถูกน้าท่วมทุกปีไม่สามารถจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบประเด็นข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดทั้ง 2 ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในการบริหารงานสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการ
ดาเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อ ใช้เพื่อการเรียนรู้หรือสอน
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นและโรงเรียนมีการวางแผนการใช้ประโยชน์กับพื้นที่ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่าซึ่งสอดคล้องกับ (อนงค์ อ่ารอด, 2546) ได้ศึกษาการบริหารงานสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษาที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงานสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่
มีก ารปฏิ บัติ ม ากคื อ ด้ า นการวางแผนและก าหนดนโยบายการจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นการจั ด สรรทรั พ ยากรมีก าร
มอบหมายให้มบี ุคลากรรับผิดชอบด้านการจูงใจให้ปฏิบัตงิ านมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อม
ด้านการประสานงานมีการประสานงานกับบุคลากรในการปฏิบัติงานและร่วมมือกับฝ่าย หมวด หรืองาน ในการจัด
สิ่งแวดล้อมด้านการประเมินผลงานมีการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ (ลัดดา ศิลาน้อย,
2530) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจตคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวิชาสังคมศึกษาจากการสอนโดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชนกับการสอนของหน่วย
ศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา” โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลอง 30 คนกลุ่มควบคุม 30 คนกลุ่ม
ทดลองใช้การสอนโดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชนพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือการ
สอนของหน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เจตคติของนักเรียนที่เรียนจากการ
ใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชนสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามคู่มือการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ (Burchett, 1972, หน้า 32) อ้างถึงใน สาเริง วงษ์เจริญ, 2549) ได้ศึกษา
เจตคติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของเด็กชัน้ ประถมศึกษาระดับ 4, 5, 6 พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในทิศทางบวก กับมีความเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตจะรุนแรงมากกว่าในปัจจุบันสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเจตคติของ
นักเรียนคือการสอนของครูการจัดกิจกรรมในชัน้ เรียนและสิ่งเร้าภายนอกเช่นภาพยนตร์ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผล
ถึงเจตคติของนักเรียนคือการได้มีสว่ นร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า ทาง
โรงเรียนมีการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบและส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม บาเพ็ญ
ประโยชน์ ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโอกาส ต่าง ๆ และโรงเรียนมีการดาเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสม่าเสมอและรายงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเป็นระบบ และได้สอดคล้องกับ (สุขวิช
รังสิตพล, 2542, อ้างถึงใน สาเริง วงษ์เจริญ, 2549) กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนทุกสังกัดช่วยกันจัด
บรรยากาศและสิ่ง แวดล้ อมภายในโรงเรี ยนให้ เกิดความร่ม รื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรีย นการสอนปรับปรุ ง
โรงเรียนโดยซ่อมแซมให้คนื สภาพดังเดิม หรือดีขนึ้ ดังนัน้ ผู้บริหารโรงเรียนแม้จะมีขนาดโรงเรียนต่างกันแต่ต้องปฏิบัติ
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ตามนโยบายการจัดอาคารสถานที่แบบเดียวกันจึงทาให้ปัญหาการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่าง
กัน
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง การบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ผู้ศึกษาวิจัย มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบจากผลการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป
1.1 โรงเรียนควรมีการดาเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสม่าเสมอและจัดเป็นระบบที่
มีมาตรการ ข้อปฏบัตเิ กี่ยวกับการบริหารงานสิ่งแวดล้อมให้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 ควรดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ โดยการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อการพัฒนา
ระบบการใช้ทรัพยากรโดยเพิ่มจานวน และรักษาจานวนที่มีอยู่ ที่ไม่มผี ลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน
2. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
2.1 โรงเรียนมีการวางแผนและใช้ประโยชน์กับพื้นที่ทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียนอย่างคุ้มค่า และมี
การจัดบรรยากาศภายนอกห้องเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
2.2 ควรมีการจัดการพื้นที่ในโรงเรียนให้มีต้นไม้ร่มเงา ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อความสวยงามและถูก
สุขลักษณะตามอาคารต่างๆ ภายในพื้นที่โรงเรียนสะอาดปลอดภัยด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. ควรมีการศึกษาปัญหาและปัจจัยที่สง่ เสริมการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
3. ควรมีการศึกษาการจัดการและพัฒนาการบริหารสิ่งแวดล้อมทางการเรียนการสอนที่สง่ ผลความพึงพอใจ
ของครูและนักเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาการบริหารงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ฉบับนี้สาเร็จด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ทุกท่าน ที่
ได้ประสิทธิ์ประสาทถวายความรู้ที่หลากหลายและมีประโยชน์แก่อาตมภาพ
ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภา อานวยรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนา
พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุ ณ นายนพรั ต น์ อู่ ทอง นายสมนึ ก จั น ทร์ แ ดง และดร.ประเวศ เวชชะ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก าร
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและได้ให้คาแนะนาแก้ไขข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและ
สมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกลุม่ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ที่ได้เมตตาให้
ใช้โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ได้แก่ โรงเรียนห้วยข้าวก่าวิทยา โรงเรียนวัดนาปรังวิทยา
และโรงเรียนวัดปัวดอยวิทยา เป็นพืน้ ที่ทดลองใช้เครื่องมือในการศึกษาครัง้ นี้ และได้ให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
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ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกลุม่ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ที่ได้เมตตา
ให้ใช้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน เป็นพื้นที่การศึกษา อานวย
ความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จนทาให้การศึกษาสามารถดาเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี
ท้ายที่สุด ขอถึงคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครู อุปัชฌาย์
อาจารย์ และผู้ มีพ ระคุ ณ ทั้ ง หลายที่ ไ ด้ มี ส่ ว นทาให้ อ าตมภาพได้ รั บการศึ ก ษาอั น มีค่ า ยิ่ ง คื อ ปั ญ ญา มีค วามรู้
ความสามารถ มีความมานะ พยายาม มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ นานาในการศึกษาครั้งนี้ จนทาให้กระบวนการ
เรียนรู้และการศึกษาวิจัยสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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การศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
THE STUDY OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION USING THE THREEFOLD
TRAINING PRINCIPLE OF PRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL, GENERAL
EDUCATION DEPARTMENT, CHIANG RAI PROVINCE
พระครูวนิ ัยธร เทพวัลย์ อิทฺธิญาโณ1* และ โสภา อานวยรัตน์2
Phrakhruwinaithorn Thepphawan Ittiyano Jabjainay1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครู และ
เจ้าหน้าที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559
จานวน 229 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของผู้ บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ต่อสภาพการบริหารสถานศึก ษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของ
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดหาต่าสุด คือ ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลัก
ไตรสิกขา ด้านการบริหาร งานบุคคลโดยใช้หลักไตรสิกขา การบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลักไตรสิกขา และการ
บริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักไตรสิกขา ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย พบว่า 1) ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักไตรสิกขา พบว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนา
ด้านวิชาการด้วยหลักไตรสิกขา เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลักไตรสิกขา พบว่า สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอ และควรใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารงบประมาณด้วยซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3) ด้าน
การบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักไตรสิกขา พบว่า สถานศึกษาควรใช้หลักไตรสิกขาในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
และผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาควรประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา และ 4)
ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักไตรสิกขา พบว่า สถานศึกษาควรพัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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สาหรับสามเณร และผู้บริหารควรนาหลักไตรสิ กขามาพัฒนางานบริหารงานทั่วไป ยึดหลักการบริหารงานที่ดี มี
ความถู ก ต้อ ง ตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เพื่อให้ มีค วามเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยและง่ า ยต่อ การบริ ห าร
สถานศึกษา และคานึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียนและผู้เรียนเป็นสาคัญ
คาสาคัญ: การบริหารสถานศึกษา หลักไตรสิกขา โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา

Abstract
The purpose of this independent study was to study of educational administration using the threefold
training principle of Prapariyattidhamma School, General Education Department, Chiang Rai Province and
suggestions of educational administration of using the threefold training principle of Prapariyattidhamma School,
General Education Department, Chiang Rai Province. Data were collected from 229 people through the
questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard
deviation.
The results showed that the view of school administrators, teachers and staff towards educational
administration conditions using the threefold training principles of Prapariyattidhamma School, General Education
Department, Chiang Rai province in overall were at high level and data on the other side at high level,
consisting of 4 aspects as follows : academic affair management using the threefold training principle, personal
management using the threefold training principle, budgeting management using the threefold training principle
and general administration using the threefold training principle.
The suggestions of educational administration of using the threefold training principles of
Prapariyattidhamma School, General Education Department, Chiang Rai Province as follows: 1) For academic
affair management using the threefold training principle, the administrators should promote and development for
academic affair department by giving opportunity for parents, people in the community and related department
to participate in educational management. 2) For budgeting management using the threefold training principle,
the administrator should be honest and obvious for budget allocation and monitoring for education management.
3) For personal management using the threefold training principle, the administrator should apply the threefold
training principle into personal development and follow school rules and regulations. And 4) For general
administration using the threefold training principle, the administrators should do physical school environment be
learning environment and apply the threefold training principle into the general administration development
concerning benefits of school and students.
Keywords: Educational Administration, Threefold training principle, Prapariyattidhamma School Administration
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บทนา
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 เป็นการบริหารการจัดการให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนและผู้เรียนมากขั้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 23 และมาตรา 24 โดยได้เน้นความสาคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการความเหมาะสมกับแต่ ละระดับการศึกษา โดยการจัดการศึกษา
จะต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด โดยการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็ นไทย ได้ กาหนดจุด หมาย กล่ าวคือ ให้ผู้ เรีย นมีคุณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับประเด็นหลักของการปฏิรูปการศึกษาที่
มุง่ พัฒนาให้คนไทยให้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่น
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเป็นรูปแบบ
หนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาในระบบปกติที่ นาหลักพุทธธรรมหรือองค์ความรู้ที่เป็นคาสอนในพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีจุดเน้นที่สาคัญ คือ การนาหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนา
ผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา คือ หลักไตรสิกขา โดยมีครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตรสาคัญ ที่รักและ
ปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างดีที่สุดด้วยความเพียรพยายาม ระบบพัฒนาผู้เรียนด้วยไตรสิกขา (ไพรัช สู่แสนสุข
และบรรเจิดพร รัตนพันธุ์, ม.ป.ป., ไม่ปรากฏเลขหน้า)
หลักไตรสิกขา เป็นขั้นตอนของการฝึกฝนพัฒนาคนครบทั้ง 3 ด้านของชีวิต ประกอบด้วย 1) ศีล (อธิศีล
สิกขา) คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกในด้านการสัมพันธ์ติดต่อปฏิบัตจิ ัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งทางวัตถุและทางสังคม ทั้ง
ด้ ว ยอิน ทรี ย์ ต่า ง ๆ และด้ ว ยพฤติ ก รรมทางกาย วาจา หรื อ พู ด อีก อย่า งว่า การมีวิถี ชีวิต ที่ ปลอดเวรภั ย ไร้ ก าร
เบียดเบียน หรือการดาเนินชีวิตที่เกื้อกูลแก่สังคมและโลก 2) สมาธิ (อธิจิตตสิกขา) คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกใน
ด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น เมตตา กรุณา ความมี
ไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพอ่อนโยน ความเคารพ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ด้ าน
ความสามารถของจิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความขยัน ความอดทน ความ
รับผิดชอบ ความมุง่ มั่นแน่วแน่ ความมีสติ สมาธิ และด้านความสุข เช่น ความมีปิติอ่ิมใจ ความมีปราโมทย์ร่าเริงเบิก
บานใจ ความสดชื่นผ่องใส ความรูส้ ึกพอใจ 3) ปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) คือ สิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกหรือพัฒนาใน
ด้านความรู้ ความจริง เริ่มตั้งแต่ความเชื่อที่มีเหตุผล ความเห็นที่เข้าสู่แนวทางความเป็นจริง การรู้จัดหาความรู้ การ
รู้จักคิดพิจารณา การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ทดลอง ตรวจสอบ ความรู้ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล ความเข้าถึง
ความจริง การนาความรูม้ าใช้แก้ไขปัญหา และการคิดการต่าง ๆ ในทางเกื้อกูลสร้างสรรค์ (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺ
โต), 2544, หน้า 351-352)
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ สาม (โรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวั ด
เชียงราย, 2558, หน้า 16) พบว่า โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีจุดที่ควรพัฒนา คือ
1) ด้านผลการจัดการศึกษา ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเป้าหมายเฉพาะของสถานศึกษา 2) ด้านการบริหารจั ดการศึกษา
ควรสรรหาครูให้ตรงกับวิชาเอกใบบางสาขาวิชาที่ขาดหรือจัดหาบุคลากรภายนอกที่มคี วามรู้โดยตรงมาสอน และควร
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ให้ ค วามสาคั ญ กับการด าเนิน งานตรงระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพโดยนาผลการประเมิน ไปปรั บปรุ งพั ฒ นาให้ ครบทุ ก
โครงการ/กิจกรรม 3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรมนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และ 4) ด้านการประกันคุณภาพภายใน ควร
นาข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดไปพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
โดยเฉพาะด้านผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยให้สถานศึกษาร่วมมือกับทุกฝ่ายพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยฝึกให้ผู้เรียนทุกคนตั้งเป้าหมายของชีวิตและเป้าหมายในการศึกษาต่อในอนาคต
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนตลอดไป โดยเฉพาะครูควรพัฒนาผู้เรียนในด้านการฝึกทักษะ
กระบวนการต่า ง ๆ เช่น กระบวนการคิ ด กระบวนการสืบ ค้ น กระบวนการระดมความคิ ด กระบวนการกลุ่ ม
กระบวนการวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการทาแบบทดสอบเชิง
วิเคราะห์ เพื่อส่งผลถึงความสามารถในการทาแบบทดสอบ NT และ O-NET ต่อไป ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและครู
จึงมีบทบาทสาคัญในการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยนให้มีคุ ณภาพและประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น และมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่มุ่งพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การบริหารสถานศึกษาโดยนาหลักพุทธธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษาหรือองค์ความรู้ที่เป็น คาสอนในพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น คือ ใช้ปัญญาและเกิด
ประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต เพื่อขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น คุณลักษณะสาคัญของผู้บริหารในการบริหาร
โรงเรีย นด้ว ยหลัก ไตรสิก ขา คือ ต้อ งศรัทธาในพระพุ ทธศาสนา ละเลิ กจากอบายมุ ข ถื อศีล 227 ข้ อ เป็น นิจ มี
อุดมการณ์ที่จะพัฒนาตนเองและดาเนินชีวิตที่ดีงาม และเป็นผู้นาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการทาความดี ด้วย
เหตุนผี้ ู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย และข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขา เพื่ อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลั กไตรสิกขาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก
ไตรสิกขาของโรงเรียน พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพและข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยใช้กรอบทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษาและหลักไตรสิกขา(พระธรรมปิ ฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2544, หน้า
351) คือ ศีล (อธิสลี สิกขา) สมาธิ (อธิจิตตสิกขา) ปัญญา (อธิปัญญาสิกขา) ดังนี้
1. การบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักไตรสิกขา
2. การบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลักไตรสิกขา
3. การบริหารงานบุคคล โดยใช้หลักไตรสิกขา
4. การบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักไตรสิกขา
ประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน
21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 229 รูป/คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ย วกั บ ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้ แก่ สถานภาพ อายุ ระดั บการศึกษา
ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้แก่ การบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักไตรสิกขา การบริหารงานงบประมาณโดยใช้
หลักไตรสิกขา การบริหารงานบุคคล โดยใช้หลักไตรสิกขา และการบริหารงานทั่วไปโดยใช้ห ลักไตรสิกขา มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสรุปและจัดเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้ อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. น าหนั ง สือ จากวิทยาลั ย การศึก ษา มหาวิทยาลั ย พะเยา ไปขออนุญ าตจากผู้ อ านวยการสถานศึก ษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อ มูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพเป็นครูฆราวาส มีอายุ 31 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
ตาแหน่งครู และมีประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ต่อสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของ
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดหาต่าสุ ด คือ ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลัก
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ไตรสิกขา ด้านการบริหาร งานบุคคลโดยใช้หลักไตรสิกขา การบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลักไตรสิกขา และการ
บริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักไตรสิกขา ตามลาดับ
2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักไตรสิกขา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการเป็น
อย่างดี สามารถถ่ายทอดความรู้และให้คาแนะนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (ปัญญา) มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาได้มกี ารแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนเพื่อสร้างการศึกษาที่ดีใน
อนาคต(ปัญญา) มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลักไตรสิกขา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานงบประมาณให้
บรรลุเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาที่เจอโดยใช้หลักเหตุและ ผลโดยการพิจารณาการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่
ของตน (ศีล) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษามีการใช้จ่ายงบอุดหนุนที่
ได้รับจัดสรรได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม (ศีล) มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักไตรสิกขา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาพิจารณาและดาเนินงานเกี่ยวกับการออกจากราชการของผู้บริหาร ครู
และเจ้าหน้าที่ และนักเรียนอย่างถูกต้องและยุติธรรมสอดคล้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (ศีล) มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก สรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมในสาขาวิชาชีพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บุคลากรในโรงเรียน(ศีล) มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก
2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักไตรสิกขา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริ หาร
ทั่วไป ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ปัญญา) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ศีล) มี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
3.1 ด้ า นการบริ ห ารงานวิ ช าการโดยใช้ ห ลั ก ไตรสิ ก ขา พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น สู ง ที่ สุ ด คื อ
สถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการด้วยหลักไตรสิกขาให้มากขึ้น ใช้ความสามารถในการคิด พิจารณาให้
รอบคอบก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้งานวิชาการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยใช้ห ลักไตรสิก ขา พบว่า ข้อที่ มีความคิด เห็น สูงที่สุ ด คื อ
สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และควรบริหารงานงบประมาณด้วยซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
3.3 ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักไตรสิกขา พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น สูงที่สุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษาควรใช้หลักไตรสิกขาในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี
3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักไตรสิกขา พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด คือ สถานศึกษา
ควรพัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สาหรับและสามเณร และผู้บริหารสถานศึกษาควรนาหลักไตรสิกขา
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มาพัฒนางานบริหารงานทั่วไป ยึดหลักการบริหารงานที่ดี มีความถูกต้อง และคานึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียนและ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียน พระปริยัตธิ รรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ต่อสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดหาต่าสุด คือ ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้
หลักไตรสิกขา ด้านการบริหาร งานบุคคลโดยใช้หลักไตรสิกขา การบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลักไตรสิกขา และ
การบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักไตรสิกขา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นที่นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านการบริ หารงานวิชาการโดยใช้ห ลัก ไตรสิก ขา ในภาพรวมมีค วามคิด เห็ นอยู่ในระดั บมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาได้มีการแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนเพื่อสร้าง
การศึกษาที่ดีในอนาคต(ปัญญา) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาได้กาหนดนโยบายให้ ทุกโรงเรียนมีการแนะแนวการศึกษาต่อแก่สามเณรนักเรียนปีการศึกษาละ 1 ครัง้ โดยฝ่าย
วิชาการร่วมกับคณะครูในโรงเรียนร่วมทากิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษาทาหน้าที่ให้
คาปรึ กษาและแนะแนวการศึกษาเป็นรายบุค คลตามความสนใจต่อ ของสามเณรนัก เรียน และได้จัด แสดงข้อมู ล
การศึกษาต่อตามป้ายประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการศึกษาต่อของโรงเรียน เพื่อให้สามเณรนักเรียนได้รับทราบข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเกรียงไกร จันทะแจ่ม (2555, หน้า 151-156) ที่ได้ให้แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา คือ ควรจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนตามหลักไตรสิก ขา
ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนตามหลักไตรสิกขา จัดบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรทั้งนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียนตามหลักไตรสิกขา
อย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลั กไตรสิกขา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษามีการใช้จ่ายงบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรได้อย่างคุ้มค่า
และเหมาะสม(ศีล) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึก ษา จังหวัด
เชียงรายทุกโรงเรียน ได้รับเงินอุดหนุนตามปีงบประมาณจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจานวนนักเรียนเป็นรายคน ซึ่ง
โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับเงินจานวนไม่เท่ากัน ดังนั้นการใช้จ่ายงบอุดหนุนจึงอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนาเงินไปใช้จ่ ายในการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
นอกจากนี้สถานศึกษายังได้ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากการขอรับบริจาคจากหน่วยงานและชุมชนในลักษณะ
ของกิจกรรมการทอดผ้าป่า และได้รายงานการใช้งบประมาณต่อหน่วยงานต้นสังกัด คือ สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย ทุกสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทวีศักดิ์ ทองทิพย์ (2555, หน้า 82-83)พบว่า
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดาเนินการโดยนาเอาหลักไตรสิกขามาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งทางด้านบุคลากร ด้านระบบบริหารด้า นวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านอุปกรณ์การศึกษา และด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
สวั ส ดิ ก าร เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ กล่ า วคื อ ได้ น ารู ป แบบไตรสิ ก ขาไปใช้ ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
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ประกอบด้วยองค์ประกอบฝ่ายภายนอก ได้แก่ ทรัพยากรทางการบริหารทุกองค์ประกอบและองค์ประกอบภายใน
ได้แก่ การทาความเข้าใจ ในกระบวนการดาเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรม ทาให้สถานศึกษามี
ความพร้อมในด้านทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ องค์ประกอบ เช่น บุคลากร ระบบการบริหารวิชาการ งบประมาณ
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งการเรียน อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภคพื้นฐานและสวัสดิการ
อย่างเพียงพอ
3. ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักไตรสิกขา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ สถานศึ ก ษาพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก สรรหาและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมในสาขาวิชาชีพเข้ามาปฏิบัตหิ น้าที่บุคลากรในโรงเรียน(ศีล) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย มาจากการพัฒนาและส่งเสริมครูพระภิกษุสงฆ์ให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงและกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งครู ผู้ สอน และการจั ดหาบุ คลากรซึ่ ง เป็น ฆราวาสที่ มีค วามรู้ ความถนั ด ในรายวิชา เช่น คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ อังกฤษ เป็นต้น เข้ามาทาหน้าที่ครูผู้สอน รวมทั้งบุคลากรในสายวิชาชีพเข้ามาทางานในโรงเรียน ซึ่งใน
การสรรหาจาเป็นต้องพิจารณาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามมาตรฐานและคุณสมบัตทิ ี่ได้กาหนดไว้ เช่น
ความถนัดในรายวิชา ความเป็นนักวิชาการ ความรู้รอบตัว ความสามารถพิเศษรวมทั้งมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น
เป็นผู้มคี ุณธรรมจริยธรรม เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติการทางานที่ดี มีวินัย แต่งกายสุภาพ
พูดจาสุภาพ มีไหวพริบปฏิภาณในการทางานและการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพสามเณรนักเรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมี บุคลากรที่เข้ามาทางานมีไม่เพียงพอ จึงทาให้
บุคลากรหนึ่งรูป/คน ทาหน้าที่สอนในหลายวิชาหรือทางานในหลายด้านทั้งที่ตรงตามความสามารถและไม่ตรงตาม
ความสามารถ ซึ่งการสรรหาและการพัฒนาบุคลากรนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจาเป็นต้องหาวิธี
ที่เหมาะสมเพื่อให้การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมในสาขาวิชาชีพเข้ามา
ปฏิบัตหิ น้าที่บุคลากรในโรงเรียนต่อไป ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของศักดา ภาคจันทึก (2558, หน้า
128-132 ) ได้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิการ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า พระภิกษุมคี วามเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิการอาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
4. ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักไตรสิกขา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ศีล)
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้มี
แต่งตัง้ คณะทางานเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน โดยให้คาแนะนาการจัดทาเอกสารเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแก่ทุกโรงเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน มีแนวทาง เป้าหมาย และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน แต่ก็พบจุดอ่อนของ
การดาเนินงาน กล่าวคือ การจัดระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาเป็นงานสนับสนุนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ดังนัน้ การบริหารงานภายในหน่วยงานควรจัดทาอย่างเป็นระบบและคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม สร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และให้ความสาคัญกับการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัตงิ านให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้หากมีการนาหลักไตรสิกขามาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ทาให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น ดังเช่นผล
การศึกษาของทวีศักดิ์ ทองทิพย์ (2558, หน้า 59-73) ที่ได้ศึกษาผลของการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา
ในโรงเรียนวิถีพุทธชัน้ นาจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ โดยการจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
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งบประมาณ งานบุคคล และ การบริหารทั่วไป มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของสถานศึก ษา มีแ นวทางพั ฒ นาและกลยุ ทธ์ ก ารพั ฒ นา มีก ารด าเนิน งานตามแผนกลยุ ทธ์ และมีก ารบริ ห าร
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ มีผลสาเร็จ 3 ประการ คือ 1) ผลสาเร็จตามจุดเน้นด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการประเมินความคิด เห็นของบุคลากรในสถานศึกษาและความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อผลสาเร็จตามจุดเน้นด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก 2) ผลสาเร็จตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และผลการ
ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาโดยรวมมี
คุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักไตรสิกขาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย พบว่า 1) ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักไตรสิกขา พบว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนา
ด้านวิชาการด้วยหลักไตรสิกขาให้มากขึ้น ใช้ความสามารถในการคิด พิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้
งานวิชาการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาควนนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา
มาปรับใช้กับศาสตร์สมัยใหม่ 2) ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลักไตรสิกขา พบว่า สถานศึกษาควรจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอ ควรบริหารงานงบประมาณด้วยซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และผู้ บริหาร
สถานศึกษาควรใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดผลการบริหารงานเป็นอย่างดีต่อสถานศึกษา 3)
ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักไตรสิกขา พบว่า สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมในสาขาวิชาชีพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้หลักไตรสิกขาในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และควรประพฤติ
ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของสถานศึกษา และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักไตรสิกขา พบว่า สถานศึกษาควร
พัฒ นาอาคารสถานที่ ใ ห้เป็น แหล่ งการเรีย นรู้ส าหรั บสามเณร และผู้ บริ ห ารควรนาหลั ก ไตรสิ ก ขามาพั ฒนางาน
บริหารงานทั่วไป ยึดหลักการบริหารงานที่ดี มีความถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการบริหารสถานศึกษา และคานึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียนและผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
บุคลากรในโรงเรียนควรตระหนักในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง ซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
เกรียงไกร จันทะแจ่ม (2555, หน้า 151-156) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
ไตรสิกขาควรประสานความร่วมมือในการดาเนินงานจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาอย่างจริงจังจากชุมชน และทา
ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในด้านการดาเนินงานจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผลการศึกษาของพระครูสิทธิวรธรรรม
วิเทศ จารุธมฺโม (ลือบางใหญ่) (2559, หน้า 93-94) ที่พบว่า ด้านการจัดบุคลากรเข้าทางาน ผู้บริหารและครูมี
ศีลธรรม พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้มีคุณธรรม ด้านดารงรักษาบุคลากร ผู้บริหารและครูยกย่องผู้ที่ได้รับ
ความสาเร็จและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนได้รับการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
แนวทางการพัฒนาการบริหารบุคคลในสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ได้แก่ ด้านการวางแผนบุคลากร ควรเป็น
แบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีระเบียบวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการจัดบุคคลเข้าทางาน ควรคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้และมีคุณธรรมในสาขาวิชาชีพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ด้านดารงรักษาบุคลากร ควรใส่ใจความ
ทุกข์-สุขของครู บุคลากรและนักเรียน ด้านวัดผลการปฏิบัติของบุคลากร ควรพิจารณาความสามารถตามมาตรฐาน
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มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ยกย่องชมเชยและมอบประกาศนีย บัตรเกียรติคุณให้บุคลากรดีเด่น เพื่อเป็นกาลังใจในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ และผลการศึกษาของเพ็ญนภา พิลึก (2557, หน้า 133-136) ที่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้หลักพุทธธรรม ดังนี้ 1) ผู้บริหารควรเข้าใจในหลักการบริหาร เป้าหมาย ภารกิจ และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และต้อง
เข้ าใจในหลั กธรรมพุทธศาสนาอย่า งถ่อ งแท้ สามารถบู รณาการให้เป็น เรื่อ งเดี ยวกัน ได้ 2) ควรมีการส่ ง เสริม ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัตติ ามหลักพุทธธรรม ปลูกจิตสานึกให้รักการทางานและรักงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 3)
ผู้บริหารสถานศึกษาควรรู้จักกระจายอานาจ แบ่งงาน กระจายทรัพยากร ให้โอกาสคนทางาน มีส่วนร่วมในการคิด
และเลือกบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานนั้น ๆ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งหาแนวร่วมหรือผู้ร่วมงานตลอดจนปัจจัยที่เกื้อหนุน ธรรมชาติ จังหวะ และเวลาที่เหมาะสมและพอดี และผล
การศึกษาของทวีศักดิ์ ทองทิพย์ (2558, หน้า 59-73) ได้ศึกษา ผลของ การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ใน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนาจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาด้านการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักไตรสิกขาด้านสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมให้ เป็นไปตามหลักของศีล ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสมรรถภาพจิต คุณภาพจิตสุขภาพจิต จัดกิจกรรมพัฒนาปัญญา
ของบุคลากรและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้านชุมชน สถานศึกษาและสถาบันในชุมชน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดงี ามของชุมชน
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การศึกษาการมีส่วนในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนในอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
The Study about the participation in Academic Administration of Directors
and Childhoods Teacher of School in MaeFah Luang, Chiangrai
พรรณนิภา ขวัญใจ1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Pannipa Kwanjai1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการและเพื่อศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนในอาเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คื อ ผู้หารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียน
ในอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จานวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
ที่เป็นแบบตรวจสอบรายการแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสอบถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผลของการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัย
โรงเรียนในอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้า น
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน (𝑥̅ =3.75) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (𝑥̅ =3.57) ผลข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนในอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มี
ส่วนร่วมมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตร มีส่วนร่วมในการจัดทาสื่อ
การเรียนการสอน และ การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
คาสาคัญ: การบริหารงานวิชาการ การมีส่วนร่วม

Abstract
The purpose of this study were to study about the participation in academic administration of director
and childhood teacher of school in MaeFah Luang, Chiangrai and to study the way to develop the participation
in academic administration of director and childhood teacher in school at MaeFah Luang, Chiangrai. The target
group of the study consisted of 96 Administrators and early childhood teacher education in at MaeFah Luang,
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Chiangrai. The instruments used for collecting data were rating scale and open-ended questionnaires. The
collected data were then analyzed in the forms of frequency, percentage, mean and standard deviation. The
results of this study were as follow:
1. The participation in academic administration of administrators and childhood teacher of school in
MaeFah Luang, Chiangrai was rated at a high level in overall. (𝑥̅ =3.67)
The highest level was Learning Management (𝑥̅ =3.75) while the lowest level was Classroom Action
Research for education Development. (𝑥̅ =3.57) The guidelines for development of the participation of
administrators and childhood teacher of school in MaeFah Luang , Chiangrai were the participation in Curriculum
and Curriculum Development, Making Learning Media and Experience Planning Management.
Keywords: Academic Administration, participation,

บทนา
การศึกษาเป็นรากฐานสาคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในสัง คมได้ เนื่อ งจากการศึก ษาเป็น กระบวนการที่ ช่วยให้ ค นได้พั ฒ นาตนเองในด้ านต่า งๆตลอดชีวิต ตั้งแต่ก าร
วางรากฐานพัฒนาการของชีวิตแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆที่จะดารงชีพและ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น
การศึกษาจึงมีความสาคัญสูงสุดในการสร้างชาติ (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2539) และ
การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง คือการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิต
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้จัดในสถานศึกษา โดยการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาครัฐและเอกชนมีการจัดการศึกษาในหลายระดับ
คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งทุกระดับมีความสาคัญสาหรับเด็กทุกระดับ แต่ระดับ
ที่ให้ความสาคัญที่สุดคือการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย โดยกล่าวว่า เด็กวัยก่อน 6 ขวบเป็นวัยทองของชีวิต หาก
ต้อ งการให้ พ ลเมือ ง เป็ น แบบไหนก็ จ ะต้อ งปู พ้ื น ฐานให้ ก่ อ น 6 ขวบนี้ ถ้ า จะรอการพั ฒ นาที่ ระดั บประถมศึก ษา
มัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา ก็จะสายเกินไป (ราศี ทองสวัสดิ์. 2542, หน้า 1) ซึ่งนับว่าการศึกษาปฐมวัยมี
ความสาคัญในการเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์เพราะการจัดการศึกษาระดับนี้เป็นการปูพ้ืนบานชีวิตให้กับเด็กโดยมีป้าหมาย
เพื่อ กระตุ้น ให้เด็ กได้ เจริ ญเติบโตและพั ฒนาไปสู่ รูปแบบของการพั ฒนาเด็ก ปฐมวั ยคื อ การพั ฒ นาด้ านร่ างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
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เด็กปฐมวัย คือเด็กในวัยที่มีอายุตงั้ แต่ 0-5 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงวัยที่มีความสาคัญที่สุด ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่
เด็ ก มีพัฒ นาการทุ ก ด้า นเจริญ ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้ง ทางด้า นร่า งกาย ด้ า นอารมณ์ – จิต ใจ ด้ านสั งคม และด้ า น
สติปัญญา การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงนี้จะเป็นการวางพื้นฐานทางด้านจิตใจ อุปนิสัย และความสามารถซึ่งจะ
ส่งผลต่ออนาคตของเด็กและอนาคตของชาติในที่สุด (เยาวพา เดชะคุปต์ , 2542. หน้า 13) รัฐบาลจึงเล็งเห็น
ความสาคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้ระบุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545ก, หน้า 37-38) โดยมีการตั้งเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความ
พร้อมทุกด้านก่อนที่จะเข้าสู้ระบบการศึกษา ในระดับประถมศึกษาโดยมีกรอบการดาเนินงานที่ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาและการเตรียมความพร้อมของเด็ กปฐมวัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ปฐมวั ยให้ มีคุณภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ พัฒนารากฐานพั ฒนาการของทุ กชีวิตอย่างเหมาะสมซึ่ ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .
2545ข, หน้า1) ที่ระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถดารงชีวิตอย่างเป็นสุข เริ่มต้นตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย โดยกาหนดนโยบายและแผนการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย (สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2545, หน้า 3) ไว้วา่ การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในครรภ์ ช่วงปฐมวัยและต่อเนื่องไปตลอด
ชีวติ โดยการจัดปัจจัยแวดล้อมและเลีย้ งดูที่เหมาะสม ช่วงชีวิตในระดับปฐมวัยเป็นช่างเวลาสาคัญที่มีความเจริญงอก
งามและเป็นระยะที่มีอัตราพัฒนาการสูงสุดของชีวิตหากเด็กได้รับการดูแลที่ดี และมีการส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดี
ตามวัยก็จะเป็นพืน้ ฐานที่สาคัญต่อพัฒนาการการในช่วงอื่น ๆ ของชีวิตต่อไปและยังส่งผลถึงอนาคตของแต่ละบุคคล
ด้วย การจัดการศึกษาหรือการอบรมเลีย้ งดูโดยมุ่งให้เด็กเกิดพัฒนาการที่ดีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จึงควรเน้น
พัฒนาการในทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน สาหรับการการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยจัดขึ้นโดยหลายหน่วยงานซึ่งมี
รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่อยู่ในรูปแบบที่ต่างกันไป เพื่อให้สนองตอบกับความต้องการของเด็กแต่
ละบุคคลและสนองกั บความต้องการของสังคมที่มีความแตกต่างกัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2545, หน้า 1) ได้ระบุปัญหาในการดาเนินงานบริการสาหรับเด็กปฐมวัยไว้สรุปได้ว่า หลายหน่วยงานที่จัดบริการ
สาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 0 – 5 ปี) ยังไม่สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทั่วถึงในเชิง ปริมาณและคุณภาพ ผลการ
ประเมินพบว่าสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรวมทั้งการอนุบาลศึกษาในโรงเรียนยังต้องมีการปรับปรุง
คุ ณ ภาพทั้ ง ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การวิธีก ารเลี้ ย งดู เด็ ก โดยการเลี้ย งดู เด็ ก ปฐมวั ย นั้ น กรมวิชาการ การทรวง
ศึกษาธิการ (2546ก, หน้า 2- 3) ได้มีการดาเนินพัฒนาและประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
เมื่ อ วั น ที่ 2 เมษายน 2546 แทนหลั ก สู ต รก่ อ นประถมศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2540 หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2546 ฉบับปัจจุบัน เป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น มีการกาหนดปรัชญาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี มีหลักการที่ให้เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
สมดุลและเต็มศักยภาพจึงมีความเหมาะสมสาหรับให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย นาไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละหน่วยงาน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะประสบผลสาเร็จได้นั้น
ขึน้ อยูก่ ับกระบวนการจัดการและวิธีการดาเนินการของแต่ละโรงเรียนที่จะนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ไปใช้อย่างไร การบริหารงานวิชาการจึงถือเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาในหน่วยงานใด
งานวิชาการเป็นหัวใจสาคัญในการจัดการศึกษาซึ่งผู้บริหารมีความต้องการให้ครูเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ เพราะงานวิชาการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในระดับปฐมวัย
งานวิชาการก็มีความสาคัญเช่นกัน เพราะเป็นการปูพ้ืนฐานให้กั บเด็กเพื่อพัฒนาส่งต่อให้ในระดับชั้นที่ สูงต่อไปและ
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เป็นการพัฒนาเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้กับเด็ก งานวิชาการปฐมวัย
เป็นกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครูปฐมวัย และผู้เรียน ร่วมกันจัดการบริหารงานวิชา (เยาวพา
เดชะคุปต์, 2542 ก, หน้า 68) ได้ให้ขอบข่ายของการจัดการบริหารวิชาการที่จะต้องครอบคลุมถึงการศึกษาหลักสูตร
หรือแนวการจัดประสบการณ์ การนาแผนการสอนไปใช้ การจัดและการผลิตสื่อ การจัดสภาพแวดล้อม การจัดตาราง
กิจกรรมประจาวัน การนิเทศ และการประเมินความพร้อม แต่ที่ผ่านมาครูผู้ สอนปฐมวัยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการค่อนข้างน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วครูผู้สอนปฐมวัยต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการในระดับชั้นอื่น ๆ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของระดับปฐมวัยจะไม่ เน้นการอ่านออก
เขียนได้เหมือนในระดับชั้นประถมศึกษาแต่งานวิชาการวิชาการปฐมวัยจะมุ่งเน้นการพัฒนาความพร้อมของเด็ก โดย
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับปฐมวัยจะมุ่งเน้นการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยบูรณาการผ่านการเล่นของผู้เรียนที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย
และสอดคล้องกับการทางานของสมองของผู้เรียน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสาคัญกับงาน
วิชาการในระดับปฐมวัยเท่าที่ควร ซึ่งงานวิชาการในระดับปฐมวัยก็มคี วามสาคัญไม่นอ้ ยไปกว่างานวิชาการในระดับอื่น
ๆ เช่นกัน ดังนัน้ จาเป็น ต้องให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของงานวิชาการระดับ
ปฐมวัยและให้ผู้บริหารกับครูปฐมวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยตามขอบข่ายงาน
วิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ
จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้วจิ ัยมีความประสงค์ที่จะทาการศึกษา เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัยใน ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผล ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
และด้านการนิเทศการศึกษา โรงเรียนในอาเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนใน
อาเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ระดับปฐมวัยโรงเรียนในอาเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย

- Proceedings -

840

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่วมการบริหารวิชาการ
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา

1. ผู้บริหาร ครู
1.1 อายุ
1.2 เพศ
1.3 ประสบการณ์การทางาน

2. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
3. ด้านการวัดประเมินผล
4. ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา
6. ด้านการนิเทศการศึกษา

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนใน
อาเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ ประชากรที่ใช้
คือ ผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จานวน 2,065 คน กลุ่มตัวอย่าง
จะใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย รวมทั้งหมด 96 คน เครื่องที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัย
โรงเรียนในอาเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อ ย ดั งนี้ ด้ านการจั ดกระบวนการเรี ย นรู้ รองลงมาคื อ ด้ า นการพัฒ นาหลั กสู ต รในสถานศึก ษา
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ รองลงมาคือด้าน ด้านการนิเทศการศึกษา รองลงมา คือ ด้านการวั ด
ประเมินผล รองลงมา คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
2. ผู้บริหารและครูปฐมวัยได้เข้าร่วมการอบรมเรื่องหลักสูตร และการนาหลักสูตรไปใช้ร่วมกันประชุมชี้แจง
ในการจัดทาหลักสูตร มีการวางแผนโครงสร้างหลักสูตร วางแผนการพัฒนาหลักสูตร จัดทาหลักสูตร วิเคราะห์และ
จัดแผนจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารได้มี
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การส่งครูเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ ครูปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยเน้นการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพราะเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้จากของ
จริง ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบันทึกพฤติกรรมของเด็ก หลังจากการ
ทากิจกรรมเพื่อดูพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้านการวัดประเมินผล ผู้บริหารมีการกากับติดตามการวัดประเมินผลใน
ระดับปฐมวัย ครูปฐมวัยมีการประชุมวางแผนและสร้างเกณฑ์ในการวัดประเมินของเด็กปฐมวัย โดยประเมินจากแฟ้ม
ผลงานของเด็กและแบบสังเกตพฤติกรรม มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผู้บริหารมีการกากับติดตาม นิเทศการใช้
สื่อการเรียนการสอนของครูปฐมวัย ครูปฐมวัยมีการเข้าอบรมในการผลิตสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนและ
ผลิตสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารมีการกากับติ ดตามและให้ครูปฐมวัย
จัดทาวิจัยในชัน้ เรียน ครูปฐมวัยได้มีข้อเสนอแนะโดยอยากให้มีการจัดอบรมสัมมนาในเรื่องการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
เพราะครูปฐมวัยส่วนให้ยังขาดความรู้ในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ผู้บริหารได้ช้ีแจงเกี่ยวกับ
การนิเทศ กากับติดตาม เข้านิเทศประเมินผลการทางานของครูปฐมวัย ครุปฐมวัยได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร และได้
เข้านิเทศชั้นเรียนของโรงเรียน โดยมีการจับคู่กับในการนิเทศ และนาผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
ต่อไป

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริ หารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนในอาเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่น่าสนใจนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนในอาเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก งาน
วิชาการเป็นงานที่สาคัญที่สุดในโรงเรียน ซึ่งทกคนและทุกฝ่ายต้องมีกี่ร่วมมือกันเพื่อให้งานวิชาการออกมาตาม
เป้าหมายและบรรลุผลสาเร็จ กล่าวคือ ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจสา คัญของ
การศึกษา จากการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับครูปฐมวัย
สังกัดอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ซึ่งนามาอภิปรายผลตามประเด็นดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมการบริหารวิชาการในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน ได้เห็นถึงความสาคัญของหลักสู ตรสถานศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงการกาหนดแนวทาง
การศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ดังนั้น
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยค่อนข้างจะแตกต่างจากการศึกษาระดับอื่น ๆ ตรงที่ไม่ใช่หลักสูตรเน้นเนื้อหาวิชา ไม่ใช่
หลักสูตรเน้นการแก้ปัญหาหรือสมรรถนะ แต่เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาการ โดยมีอายุและพัฒนาการตามวัยของ
ผู้เรียนเป็นกรอบในการพัฒนาสาระและประสบการณ์ที่ต้องเป็นทั้งการเรียนรู้ที่สร้างเสริมพัฒนาการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (รัศมี จิรวิวัฒน์ภัทร, 2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของ
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สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา โดยรามอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่านร่วมในการบริหารวิชาการในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและครูปฐมวัยส่วนใหญ่เห็นความจาเป็นในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็ก
เรียนอย่างมีความสุข โดยมีครูเป็นผู้จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ผู้บริหารเห็น
ความสาคัญและส่งเสริมให้ครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ครูปฐมวัย
นามาพัฒนาเด็กต่อ ไป ทั้งผู้ บริหารและครูปฐมวัยควรกระตุ้นและส่งเสริม พัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นพรัตน์ สังข์ทอง, 2553, หน้า 85) ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้
สายหยุด ประกิคะ (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและความต้องการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.3 ด้านวัดประเมินผล ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่านร่วมในการบริหารวิชาการในด้านวัดประเมินผล อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ผู้บริหารและครูปฐมวัยเห็นความสาคัญของการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การจัดทาแฟ้มผลงาน
เป็นการตรวจสอบระดับพัฒนาการตามวัยของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของพัฒนาการด้านต่าง ๆ ครูปฐมวัย
ในฐานะผู้สอนในห้องเรียน ครูจึงมีหน้าที่วัดประเมินผลประเมินพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งครูควรมีความรู้
ในการวัดประเมินผลเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อัญชลี ศรเพ็ชร, 2552, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตอาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดประเมินผล ระดับการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก
1.4 ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่านร่วมในการบริหารวิชาการในด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริ หารและครูปฐมวัยเห็นความสาคัญในการพัฒนาสื่อ เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยของการ
สร้ า งเสริ มพั ฒ นาการ เด็ ก ต้อ งการประสบการณ์ เรีย นรู้ การฝึ ก หั ด การค้ น คว้า และทดลอง สื่อ การเรี ย นรู้ เป็ น
เครื่องมือสาหรับช่วยสร้างเสริมกาเรียนรู้ให้กับเด็กรวมถึงช่วยให้การเรียนรู้ของเด็ก ในการจัดการเรียนการสอน
สาหรับเด็กปฐมวัยสื่อการเรียนรู้นับว่าเป็นสิ่งสาคัญที่เป็นตัวกระตุ้นความสนใจของเด็กในกระบวนการเรียนการสอน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี ศรเพ็ชร (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานวิชาการ ด้านสื่อการเรียนการสอน ระดับการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่านร่วมในการบริหารวิชาการในด้านการพัฒนาสื่อการด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา อยู่ในระดับมาก 8 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและครูปฐมวัย ได้
มีส่วนร่วมในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพราะงานวิจัยเป็นงานที่สาคัญเป้นอย่างยิ่งในสัง คมการศึกษา กระบวนการวิ
จัน ในชั้น เรี ยนเป็ นกระบวนการที่ทาให้ค รูประสานการจัด การเรีย นการสอนของครู เข้ ากั บการเรี ยนของผู้ เรี ยนที่
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สามารถสร้างให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจ ปรากฏการณ์ของชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาได้ ครูสามารถทางานวิจัยในชั้น
เรียนได้ตลอดเวลาที่ครูสนใจและต้ องการทาวิจัย เพราะสิ่งที่ครูได้คือ ครูได้ปรับปรุงสิ่งที่ครูพบหรือกระทาอยู่ได้แก่
การจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ การใช้ส่อื อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการนิเทศการศึก ษา ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า ระดั บการมีส่ วนร่ วมอยู่ในระดั บมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่านร่วมในการบริหารวิชาการในด้านการนิเทศการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและครูปฐมวัย ได้มีส่วนร่วมในการนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะในปัจจุบันการ
นิเทศการศึกษามีความจาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาก เพราะการนิเทศการศึกษาเป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้ กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากครูผู้สอนที่เข้า
มาทาการสอนอยู่ในโรงเรียนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การนิเทศในระดับ
ปฐมวัยมีส่วนช่วยให้ครูปฐมวัย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแนะนาเพื่อนครูให้มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน รวมไปถึงการได้รับคาแนะนาจากผู้บริหารด้วย เมื่อครูมีการพัฒนาเป็นอย่างดีเด็กก็ได้รับความ
เจริญงอกงามทางพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อัญชลี ศรเพ็ชร, 2552, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตอาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ ด้านการนิเทศการศึกษา ระดับการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาค้ น คว้าด้ ว ยตนเองฉบั บนี้ ส าเร็ จลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี ความกรุ ณาช่ว ยเหลือ แนะน าอย่า งดี ย่ิง จาก
รองศาสตราจารย์ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบแก้ไขข้อปกพร่องต่าง ๆ ในทุก
ด้าน ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วนตนเองฉบั บนี้สาเร็จไปด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ นายสุขสันต์ สอนนวล และนายสมเพชร โนสี ที่ให้ความอนุเคราะห์
เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนในอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่ให้
ความอนุเคราะห์ ดูแล สนับสนุน และให้ความร่วมมือ และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้ผู้วิจัย
ได้รับข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ลูกสาว พี่ เพื่อนและน้องทุกคน ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเป็นกาลังใจตลอด
มา จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วนตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์ที่มีจาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่าน
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การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา
A study of participation in school management of teachers in Phayao
Province Vocational Education Affiliation
เดือนดารา คล้ายกบิลท์1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Duandara Klaykabil1* and Nanthima Nakaphong2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของครูอาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ครูอาชีวศึกษารัฐบาล จานวน 103 คน ครูอาชีวศึกษาเอกชน จานวน 76 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้ แก่ แบบสอบถามแบบ มาตราส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ วิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยการแจกแจงความถี่ ค่า ร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิตทิ ี่ใช้คือ การทดสอบค่า t (t-test for
independent samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษารัฐบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณา รายฝ่าย พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกฝ่าย โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทรัพยากร
2) ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษาเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายฝ่าย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกฝ่าย โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษา
เอกชนโดยรวมและรายฝ่าย พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม การบริหารสถานศึกษา
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Abstract
The purpose of this research was to study the level of participation and comparison of the participation
in school management between teacher in public vocational school and teacher in private vocational school, in
Vocational Education Commission Phayao. The sample was 103 teachers in public vocational school and 76
teachers in private vocational school. The research instrument consisted of questionaire of 5 level rating scale.
The data was analyzed by using 1) Frequency distribution, 2) Percentage, 3) Mean, and 4) Standard deviation.
Statistics analyses used in this research was t-test for Independent Samples.
The result of research found that,
1) The level of participation of teachers in public vocational school was at a moderate level as a whole.
When considering in each of the departments, all the departments were at a moderate level, ranking from the
highest to the lowest level was Department of Students Development, Department of Planning and Cooperation,
Department of Academic, and Department of Resource Management.
2) The level of participation of teachers in private vocational school was at a high level as a whole.
When considering in each of the departments, all the departments were at a high level, ranking from the highest
to the lowest level was Department of Academic, Department of Students Development, Department of Planning
and Cooperation, and Department of Resource Management.
The result of comparison of the participation in school management between teacher in public vocational
school and teacher in private vocational school as a whole and in each department was the difference of
statistically significant at .05 level.
Keywords: Participation School Management

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 8 ได้บัญญัติไว้ว่าการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2574 เป็นแผนการศึกษาที่นามาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาของประเทศโดยมีเป้าหมาย 5 ด้านคือ 1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 2. ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 3. คุณภาพการศึกษา 4. ความมีประสิทธิภาพด้านการศึกษา 5. การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้ห ลั ก การบริห ารจัด การและการมีส่ วนร่ ว มซึ่ ง ให้ค วามส าคั ญกั บการน าแผนไปสู่ก ารปฏิบัติเพื่อ เป็น กลไก
ขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิรูปการศึกษาและได้กาหนดบทบาทของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียในการเข้ามีส่วนร่วมในจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาคือการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพตามความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
จานวนมาก (จาตุรนต์ ฉายแสง,2557,ม.ป.ป.) ปัจจัยแห่งความสาเร็จคือการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดการขยายผลผลิตของประเทศ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ,2558,ม.ป.ป.)
จากเดิม การแบ่ง โครงสร้า งบริห ารงานอาชีว ศึก ษาในประเทศแยกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทาหน้าที่กากับ ดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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กากับ ดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคาสั่งที่ 8/2559 ลงวันที่ 12
กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 เรื่อ ง การบริ ห ารจั ด การรวมสถานศึก ษาอาชีว ศึก ษาภาครั ฐ และภาคเอกชน ก าหนดให้ ก าร
ดาเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไปเป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2559, หน้า 3) ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามีเป้าหมายและทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็น
เอกภาพในการบริหารงานของประเทศ
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งหน่วยงานที่อยูใ่ นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ทาหน้าที่
ดาเนินการขับเคลื่อนการศึกษาอาชีวศึกษาทัง้ ของรัฐบาลและเอกชนให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มี
สถานศึกษาในสังกัดจานวน 9 แห่งแยกเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐบาลจานวน 5 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคาใต้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจั ด การปง และสถานศึก ษาอาชีว ศึก ษาเอกชนจานวน 4 แห่ ง คื อ วิทยาลั ยเทคโนโลยีพ ะเยา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีซี เ ทคแปซิ ฟิ ค วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ว งศ์ ก าญจนา วิทยาลั ย เทคโนโลยีป ระชาพั ฒ น์ จากนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา จึงทาให้ทุกสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาเ พื่อมุ่ง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุกด้านในสถานศึกษา ทัง้ นี้เพื่อส่งผลให้ภาพรวมของการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกัน
ปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนเกิดประสิทธิภาพแล ะ
มาตรฐานเดียวกันได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงบทบาทให้ครูเกิดความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงานทุกด้านใน
สถานศึกษา โดยนาหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจ
เกี่ ยวกั บสิ่ ง ที่จ ะทาในอนาคตการตั ดสิ น ใจในนโยบายและในแผนงานที่ส าคัญ ตลอดจนการด าเนินงานและการ
ประเมินผลภายใต้กรอบงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารทรัพยากร ด้านแผนงานและความร่วมมือ ด้านพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา และด้านวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1980, p. 6 อ้างอิง
ใน เยาวรัตน์ ยอดแก้ว, 2558 หน้า 23) ที่แบ่งลักษณะ ของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจว่าจะทาอะไรและ จะทาด้วยวิธีการอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการต่าง
ๆ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อันเกิดจากโครงการหรือกิจกรรม 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ การทาให้ครูมสี ่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาจะส่งผลให้ครูปฏิบัตงิ านด้วยความเต็ม
ใจ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ เกิดความยอมรับระหว่างตัวบุคคล ลดการต่อต้านการ
ทางานของผู้ บ ริ ห าร เกิ ด การท างานร่ ว มกั น บุ ค ลากรเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จที่ ต นได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการบริ ห าร
สถานศึกษา ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันส่งผลให้การดาเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
จากการศึกษาบริบทของการเป็นครูอาชีวศึกษาจะพบได้ว่าทั้ งครูอาชีวศึกษารัฐ บาลและครูอาชีวศึกษา
เอกชน ยังมีข้อแตกต่างกันในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะมาเป็นครู ตลอดจนบทบาท อานาจ
หน้าที่ ในสถานศึกษา ดังนั้นจากสภาพปัจจุบันและ ความสาคัญของการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา
และความแตกต่างในบริบทของครูอาชีวศึกษารัฐบาลและครู อาชีวศึกษาเอกชนดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จ ะ
ทาการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครู อาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษาเอกชนสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาในกรอบงานบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่ายและเพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างครู
อาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษาเอกชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จะ
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เป็นประโยชน์กับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาในการนาไปใช้ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาและในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษา
รัฐบาล สังกั ดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา (2) เพื่อ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริ หารสถานศึก ษาของครู
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา (3) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
ครูอาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ประเภทของครู
1. ครูอาชีวศึกษารัฐบาล
2.ครูอาชีวศึกษาเอกชน

ตัวแปรตาม
การบริหารสถานศึกษา 4 ฝ่าย
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4. ฝ่ายวิชาการ
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของครู อ าชี ว ศึ ก ษารั ฐ บาลและครู อ าชี ว ศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นี้ประชากรที่ใช้ศกึ ษา ได้แก่ ครูอาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2559 จากจานวนสถานศึกษา 9 แห่ง ประกอบด้วยครูอาชีวศึกษารัฐบาลสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยาจานวน 138 คน ครูอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาจานวน 91 คน กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดของเครจซี่และมอร์แกนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นครูอาชีวศึกษารัฐบาล สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 103 คน ครูอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 76 คนและ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามจานวน 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการสอน และประเภทของครู มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ
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เกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษาเอกชน ทั้งหมด 4
ฝ่ายและ 4 ด้านตามทฤษฎีการมีสว่ นร่วมของ Cohen & Uphoff (1980, P. 6 อ้างอิงใน เยาวรัตน์ ยอดแก้ว, 2558 หน้า
27) โดยได้ รับค าปรึก ษาแนะนาจากผู้เชี่ย วชาญในการพั ฒนาเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจั ยด้ วยการหาค่า ดั ชนีความ
สอดคล้อง (IOC) แล้วนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูอาชีวศึกษารัฐบาล วิทยาลัยการอาชีพเทิง ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้คา่ ความเชื่อมั่น 0.86
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จัง หวั ด พะเยาจ านวน 9 แห่ ง เพื่อ ขอความร่ ว มมือ และขอความอนุ เคราะห์ ใ นการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล จากนั้น ส่ ง
แบบสอบถามให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง แบบสอบถามที่ส่งไป 179 ฉบับ
ได้รับคืนมา 179 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่า t (t-test for Independent Samples)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครู สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษารัฐบาลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายฝ่าย พบว่า ฝ่ายที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รองลงมา คือ ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทรัพยากร ตามลาดับจาแนกเป็ นรายฝ่ายและรายด้านตาม
ทฤษฎีการมีสว่ นร่วมได้ผลดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1.1.1 ด้านการตัดสินใจ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดวางระบบและปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการจัดหา การซือ้ การจ้างการ
ควบคุม การเก็บรักษาตามแผนงานพัสดุ รองลงมา คือ การวางแผนจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา
1.1.2 ด้านการดาเนินงาน พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การปฏิบัติงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่ เกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รองลงมา คือ การเป็นกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง ควบคุมก่อสร้าง ตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบงานพัสดุ และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและการตรวจหลักฐานต่าง ๆ
1.1.3 ด้านผลประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่ าเฉลี่ย สูง สุ ด คื อ การประชาสัม พั นธ์ รวบรวมเผยแพร่ ข่ าวสาร เกี่ ยวกั บสถานศึก ษาทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา รองลงมา คือ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.1.4 ด้านการประเมินผล พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของครูและบุคลากรทางการศึกษา รองลงมา คือ การประเมินผล
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การดาเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพยากร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา
1.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1.2.1 ด้านการตัดสินใจ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ การวางแผนด าเนิน งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพทางการศึก ษาในสถานศึก ษาสู่ ม าตรฐาน
การศึก ษาทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา รองลงมา คือ การจัด ทาแผนพัฒ นาสถานศึก ษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตามนโยบายและภารกิ จ ของ และข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ การวางแผนจั ด ทาปฏิ ทิน ปฏิบั ติง านของ
สถานศึกษา
1.2.2 ด้านการดาเนินงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รองลงมา
คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การ
กากับ ควบคุม ดูแล บริการข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1.2.3 ด้านผลประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานงานและส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษากับชุมชน รองลงมา คือ การรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
1.2.4 ด้านการประเมินผล พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวิเคราะห์และประเมินผลผลสัมฤทธิ์จากการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รองลงมา การตรวจสอบและควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณประจาปีตามแผน
งบประมาณ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1.3.1 ด้านการตัดสินใจ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา รองลงมา คือ การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครองเพื่อ
พิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา
1.3.2 ด้านการดาเนินงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่า เฉลี่ยสู งสุด คือ การจั ดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพให้กับนักเรีย น
นักศึกษารองลงมา คือ การส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษา ให้คาปรึกษา แนะนานักเรียน นักศึกษา และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา ให้อยูใ่ นระเบียบวินัยตามข้อบังคับที่กาหนดของสถานศึกษา
1.3.3 ด้านผลประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริม สนับสนุน ร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ รองลงมา คือ การประสานงาน สร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คื อ การประสานงานกั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ปัญหาความไม่สงบในสถานศึกษา
1.3.4 ด้านการประเมินผล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมิน รองลงมา
คือ การประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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1.4 ฝ่ายวิชาการ
1.4.1 ด้านการตัดสินใจ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ การวางแผนในงานวัด และประเมินผลนักเรี ยน นักศึก ษา รองลงมา คือ การวางแผนจั ดทา
หลักสูตรของสถานศึกษา และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
1.4.2 ด้านการดาเนินงาน พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา รองลงมา คือ
การกากับ ดูแล จัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาตามระเบียบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตร
1.4.3 ด้านผลประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ รองลงมา คือ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
1.4.4 ด้านการประเมินผล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือการประเมินผลด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา รองลงมา คือ
การประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการ
2. ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษาเอกชน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายฝ่าย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกฝ่าย ฝ่ายที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฝ่ายวิชาการ รองลงมา ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายบริหารทรัพยากร ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายฝ่าย
และรายด้านตามทฤษฎีการมีสว่ นร่วม ได้ผลดังนี้
2.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2.1.1 ด้านการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การ
เก็บรักษาตามแผนงานพัสดุ รองลงมา คือ การวางแผนจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา
2.1.2 ด้านการดาเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและการตรวจหลักฐานต่าง ๆ รองลงมา คือ การปฏิบัติงานตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณที่เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่
2.1.3 ด้านผลประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การประชาสัมพันธ์ รวบรวมเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับสถานศึกษาทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา
รองลงมา คือ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2.1.4 ด้านการประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุ คลากรทางการศึกษา รองลงมา คือ การประเมินผลการ
ด าเนิน งานของฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากร และข้ อ ที่ มีค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ การตรวจสอบการใช้จ่ า ยงบประมาณของ
สถานศึกษา
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2.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2.2.1 ด้านการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การวางแผนดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา รองลงมา คือ การจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจา ปี ตาม
นโยบายและภารกิจของสถานศึกษา และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การวางแผนจัดทาปฏิทินปฏิบัตงิ านของสถานศึกษา
2.2.2 ด้านการดาเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รองลงมา คือ การ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การกากับ
ควบคุม ดูแล บริการข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทา
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.2.3 ด้านผลประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ การประสานงานและส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษากับชุมชน รองลงมา คือ การรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัย นวัตกรรม และสิ่ง ประดิษฐ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
2.2.4 ด้านการประเมินผลในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์ก่อนที่จะ
นาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ รองลงมา คือ การประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และข้อที่
มี ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การวิเคราะห์และประเมินผลผลสัมฤทธิ์จากการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
2.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2.3.1 ด้านการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการงานปกครองเพื่อพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา รองลงมา คือ
การเสนอแต่งตัง้ ครูที่ปรึกษา
2.3.2 ด้านการดาเนินงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา ให้อยูใ่ นระเบียบวินัยตามข้อบังคับที่กาหนดของสถานศึกษา รองลงมา
คือ การจัด กิจกรรมส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพให้กับนักเรีย น นักศึกษา และข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษา ให้คาปรึกษา แนะนานักเรียน นักศึกษา
2.3.3 ด้านผลประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การส่งเสริม สนับสนุน ร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ รองลงมา คือ การประสานงาน สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐ เอกชนและชุมชน และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ปัญหาความไม่สงบในสถานศึกษา
2.3.4 ด้านการประเมินผลในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่า เฉลี่ย
สูง สุ ด คื อ การติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติง านของครู ที่ปรึ ก ษา สรุ ปผลการประเมิน รองลงมา คื อ การ
ประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
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2.4 ฝ่ายวิชาการ
2.4.1 ด้านการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การวางแผนจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา รองลงมา คือ การวางแผนในงานวัดและประเมินผลนักเรียน
นักศึกษา และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.4.2 ด้านการดาเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตร รองลงมา คือ การกากับ ดูแล จัดการ
เรียนการสอนการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาตามระเบียบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
2.4.3 ด้านผลประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การจัด การศึก ษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่ว ยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อให้นั กเรีย น
นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ และ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา
2.4.4 ด้านการประเมินผลในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด การประเมินผลด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา รองลงมา คือ การประเมินผล
การดาเนินงานของฝ่ายวิชาการ
3. ผลการวิจัยการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษารัฐบาลและครู
อาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ.05 เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษารายฝ่ายและรายด้าน ผลมีดังนี้
3.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาฝ่ายบริหารทรัพยากร ของครูอาชีวศึกษา
รัฐบาลและครูอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05
3.2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ของครู
อาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษาเอกชน สังกั ดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3.3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ของครู
อาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา พบว่า มีความแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3.4 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ของครูอาชีวศึกษารัฐบาลและ
ครูอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษารัฐบาลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายฝ่าย พบว่า ฝ่ายที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รองลงมา คือ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทรัพยากร ตามลาดับ
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2. การมีส่ว นร่ วมในการบริ ห ารสถานศึก ษาของครู อ าชีว ศึกษาเอกชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายฝ่าย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกฝ่าย ฝ่ายที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ฝ่ายวิชาการ รองลงมา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายบริหารทรัพยากร ตามลาดับ
3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ ครูอาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษา
เอกชนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวมรายฝ่ายและรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษารัฐบาล สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายฝ่าย พบว่า ฝ่ายที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองลงมา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทรัพยากร ตามลาดับ อาจเนื่องมาจาก
สถานศึก ษาอาชีว ศึกษารัฐ บาลคือ สถานศึก ษาที่จัดตั้งโดยรั ฐบาล ที่ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัด กิจกรรม
โครงการทั้งภายในสถานศึกษาและการบริการชุมชนต่างๆให้กับผู้เรียนและเป็นกิจกรรมที่ต้องทาอย่างต่อเนื่องที่จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นจิตอาสาตลอดจนการแนะแนวอาชีพและการจัดหา
งานให้กับผู้เรียน ประกอบกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลเป็นสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าออกสถานศึกษา
ได้ อ ย่ า งเสรี ดั ง นั้น จึ ง ทาให้ ต้อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บการดู แ ลและควบคุ ม นั ก ศึก ษาให้ อ ยู่ภ ายใต้ ระเบี ย บวินั ย ของ
สถานศึกษาจึงต้องอาศัยความร่วมมือในการทางานฝ่ายนีค้ ่อนข้างมาก จึงส่งผลให้ครูทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมของครู
ในการบริหารสถานศึกษาในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
(สะอาด เล็กเจริญ, 2554) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรครูในการบริหารโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรครูในการบริหารงาน 4
ด้านโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางและกลุ่มงานที่ครูให้การมีส่วนร่วมมากที่สุดในด้านบริหารกิจการนักเรียน รองลงมา
คือด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไปและด้านบริหารบุคคล/การเงินและสินทรัพย์ตามลาดับ
2. ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ใน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่าย
วิชาการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายฝ่าย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกฝ่าย ฝ่ายที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฝ่าย
วิชาการ รองลงมา คือ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายบริหารทรัพยากร
อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เป็นธุรกิจการศึกษาที่จัดตัง้ ขึน้ โดยเอกชนซึ่งจะมีอิสระในการตัดสินใจ
การวางโครงสร้างการบริหารงานการจัดคนลงตาแหน่งงาน การมอบหมายหน้าที่ให้ครูแต่ละคน เนื่องจากเป็นธุรกิจ
การศึกษาทีต่ อ้ งสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้กับสถานศึกษา จึงมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแก่ผู้เรียน
เพื่อให้เกิดการยอมรับ ในคุณภาพของผู้เรียนที่จบออกไปดังนั้นจึงได้ค่าเฉลี่ยของครูในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจั ยของซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กาญจนา เจือบุญ,
2557) ศึก ษาเรื่อ ง การมีส่ว นร่ วมการบริห ารงานวิชาการของบุ คลากรในสถานศึกษา สั งกัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แต่ละด้านมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวมทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายวิชาการ พบว่า มีความแตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากบริบทในการบริหาร
สถานศึกษาจากโครงสร้างภายในและกระบวนการทางานองค์การของสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลมีรูปแบบที่
ตายตัวทั้งวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินผล ทาให้การตัดสินใจยุง่ ยากกว่าสถานศึกษาอาชีวะเอกชน ทาให้มีแนวโน้ม
ที่จะเกิดความขัดแย้งมากกว่าสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ดังนั้นการมอบหมายงานให้ครูในแต่ละฝ่าย/หน้าที่จึงมี
ระเบียบที่เข้าเกี่ยวข้องไม่วา่ จะในเรื่องประเภทของครู อายุงาน เป็นต้นจึงส่งผลให้ครูทางานเฉพาะในตาแหน่ง หน้าที่ที่
รั บผิ ด ชอบซึ่ ง จะมีก รอบงานที่ ชัด เจน จึ ง ท าให้ ไ ม่ส ามารถจะไปก้ า วก่ า ยอ านาจ หน้า ที่ หรื อ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มที่
นอกเหนือจากนี้ได้เท่าที่ควร ซึ่งต่างจากการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึ กษาของครูอาชีวศึกษาเอกชน ที่อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนีเ้ นื่องจาก สถานศึกษาศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ ผู้รับใบอนุญาตหรือที่เรียกว่า
เจ้าของโรงเรียน ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากหรือบางสถานศึกษาอาจไม่มีเลยจึงส่งผลให้การกาหนดนโยบายและ
การบริหารงานโดยทีมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปด้วยความชัดเจนและต่อเนื่อง การมอบหมายงานหรือหน้าที่
ให้ครูแต่ละฝ่ายงานนัน้ จะใช้ความสามารถเฉพาะทางหรือความถนัดของครูในการทางาน และมีการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมดังนั้นครูทุกคนในองค์กรจะรับทราบนโยบายและนาไปปฏิบัติเป็นทีมเดียวกันและถ้ ามองอีกด้านในความ
แตกต่างกันของครูอาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษาเอกชน ในด้านครูอาชีวศึกษารัฐบาลที่มีระดับการมีส่วนร่วม
ในการบริ ห ารสถานศึก ษาอยู่ใ นระดั บปานกลางอาจจะเนื่อ งมาจากจ านวนงานและจ านวนครู ข องสถานศึก ษา
อาชีวศึกษารัฐบาลมีความสัมพันธ์กันไม่มากหรือน้อยจนเกินไปจึงทาให้ครูมีส่วนร่วมในการทางานในทุกฝ่ายอย่าง
พอเหมาะต่างจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีครูค่อนข้างจากัดแต่มีภาระงานมากจึงส่งผลให้ครูต้องทางาน
หลายด้านและภาระงานที่มากโดยต้องทางานที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงส่งผลให้ระดับการมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษาเอกชนอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ศราวุธ
วงศ์พงษ์คา, 2556) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของประชาคมอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จั ง หวั ด บึ ง กาฬ ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ การมีส่ ว นร่ ว มของประชาคมอาชี ว ศึ ก ษา จ าแนกตามสถานภาพและ
ประสบการณ์การทางาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร สาหรับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาที่มีสถานภาพและประสบการณ์ทางานแตกต่าง
กัน มีสว่ นร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษารัฐบาลและครูอาชีวศึกษาเอกชนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลและสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ควรคานึงถึงการเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้และสร้างเสริมการทางานที่ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในสถานศึกษาต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา
2. ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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การศึกษาขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษ
เสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาระดับขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ในเขตพื้น ที่ พิเศษเสี่ ย งภั ยสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 3 และ 2.เพื่อ ศึก ษา
เปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัยสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานและขนาดของสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าคือ ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราเขต 3 จาก 32 โรงเรียนจานวน 226 คนเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการศึกษาค้นคว้า
คือ เป็นแบบสอบวิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่ าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใช้สถิติทดสอบเอฟและเมื่อพบความแตกต่างจะทาการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. ขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่ามีระดับ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่ แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา พบว่ามีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน
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Abstract
This study has a purpose. 1) To study of the morale of teachers working in special areas risk school
under Chiang Rai Primary Education Service Office 3 and 2)to compare the level of morale of teachers working
in special areas risk school under the Chiang Rai primary education service office 3. Classified by work
experience and school size. The research sample was the teachers working in special areas risk school underthe
Chiang Rai primary education service office 3. from 32 school 226 persons.Tools used in the research is
questionnaires and analysis by using frequency, percentage, arithmetic mean Standard deviation and one-way
Analysis of variance and when the difference is found, the pair wise difference is tested by means of Seffe By
the statistical significance at the level .05
The findings were as follows; towards
1. The morale of teachers working in schools. In the risk zone Under the Chiang Rai Primary Education
ServiceOffice 3 according to the opinions of teachers working in educational institutions. in the risk zone.
Underthe Chiang Rai primary education service office 3 the overall picture was at a high level.
2. Comparison of morale among teachers working in schools. In the risk zone Under the Chiang Rai
primary education service office 3 classified by work experience. There was no difference in job morale and the
comparison of morale among teachers working in educational institutions. In the risk zone Under the Chiang Rai
primary education service office 3 classified by size of educational institution. There was a difference in job
morale.
Keywords: morale and spirit

บทนา
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศทั้งนี้การพัฒนาประเทศเป็นสิ่งที่จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดทาโดยต่อเนื่องในทุกด้านพร้อมๆกันและต้องเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเปลี่ยน
สังคมเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมอย่างมีเป้าหมายในบรรดาทรัพยากรบริ หารอันได้แก่กาลังคนเงินงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการจัดการนั้นทรัพยากรมนุษย์หรือกาลังคนเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดการจัดการศึกษาจึงเป็น
กระบวนการและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ความคิดค่านิยมตลอดจนคุณธรรมและความประพฤติของบุคคล
เพื่อให้เป็น พลเมือ งที่ ดีมีคุ ณ ภาพและทาให้ศั กยภาพที่ มีอยู่ในตัว คนได้ รับการพัฒ นาอย่างเต็ ม ที่ทาให้ค นรู้ จัก คิ ด
วิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักเรียนรู้รู้จักพึงตนเองและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, หน้า 1)
ตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบัน “ครู” คาสั้น ๆ ในภาษาไทยคาว่าครูนั้นมีความหมายที่ย่ิงใหญ่เพราะครูถือเป็นบุคคล
ที่มีความสาคัญต่อการสร้างรากฐานของประเทศและเป็นกลไกหรือเครื่องจักรมนุษย์ที่จะนาพาประเทศไปสู่ทิศทางที่
ต้องการ “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” มาตรา 4 พระราชบัญญัติน้ีได้ให้ความหมายของครูว่า
"ครู" หมายถึงบุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547,
หน้า 6) จากข้อความพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเห็นว่าครูมีบทบาทหน้าที่หลักคืออบรมสั่งสอนถ่ายทอดประสบการณ์
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ความรู้ต่างๆที่เป็นองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนดังนั้นครูจึงมีความสาคัญยิ่งต่อการสร้างและพัฒนาเยาวชนเพื่อให้ไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดในปัจจุบันการประกอบวิชาชีพครูนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไปเนื่องจากอาชีพครู
จัดว่ามีรายได้นอ้ ยและความมั่นคงในอาชีพก็ยังไม่แน่นอนโดยเฉพาะครูอัตราจ้างอาชีพครูจึงไม่ได้รับการยกย่องดังเช่น
อดีตที่ผ่านมาด้านงานในหน้าที่ของครูนั้นนับว่าเป็นภาระงานที่หนักมากเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น ๆ แต่อย่างไรก็
ตามเมื่อบุคคลมารับหน้าที่เป็นครูแล้วก็จะต้องทาหน้าที่ครูให้เต็มกาลังความรู้ความสามารถเพื่อให้งานด้านการศึกษา
สาเร็จตามนโยบายและทิศทางที่รัฐกาหนดนั้นถือเป็นครูมืออาชีพครูไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่หน่วยงานใดหรือสังกัด
กระทรวงไหนก็ตามหน้าที่อบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีความรู้และคุณธรรมตามที่กาหนดในนโยบายการ
จัดการศึกษาครูจาเป็นจะต้องดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ถึงจะสาเร็จตามเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาแต่การที่จะทาให้บุคคลปฏิบัติงานให้เต็มที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นก็ต้องประกอบไปด้วย
ขวัญกาลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสนใจในงานเพิ่มความกระตือรือร้น
ต่อการปฏิบัติงานและที่สาคัญที่สุดคือช่วยเพิ่มผลผลิตของงานให้สูงและมีประสิทธิภาพขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดที่
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 1) กล่าวไว้ว่าการบริหารงานบุคคลเป็น
ปัจจัยสาคัญในการนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กรหากคนในองค์กรได้รับความพึงพอใจมีขวัญกาลังใจดีได้รับความ
ยุ ติ ธ รรมได้ รั บ การพั ฒ นาในด้ า นต่ า งๆและศรั ท ธาเชื่ อ มั่ น ในองค์ ก รแล้ ว ก็ จ ะเกื้ อ หนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตั้งอยู่ บ้านศาลา หมู่ที่ 8 ตาบลแม่จัน อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่จัน อาเภอแม่สาย อาเภอเชียงแสน อาเภอดอยหลวง และ
อาเภอแม่ฟ้าหลวง มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 150โรงเรียน ประกอบด้วยบุคคลากรครูทั้งหมด 2,009 คน และเป็น
โรงเรียนที่มีสานักงานตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย ทั้งหมด 32 โรงเรียน มีครูผู้ปฏิบัติงานในสถานศึก ษาโรงเรียนใน
เขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย ทั้งหมด550คน (สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 3, 2559 ) สานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ใน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาครูให้มีศักยภาพ ในปัจจุบันพบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
พิเศษเสี่ยงภัย จะต้องปฏิบัติงานอยู่ทามกลางความยากลาบากในการคมนามคม ความขาดแคลนสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ หรือปัจจัยพืน้ ฐานในการดารงชีพและเป็นพื้นที่ด้านตรงข้ามแนวชายแดนไทยที่เกิดเหตุการณ์สู้ รบของ
กองกาลังต่างชาติหรือกองกาลังชนกลุ่มน้อย หรือ กลุ่มโจรก่อการร้ายต่างชาติและมีผู้อพยพชาวต่างชาติหนีภัยจาก
การสูร้ บเข้ามาในชายแดนไทย จึงทาให้ครูที่ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัยมีอัตราการย้ายบ่อย
ด้วยความสาคัญดังกล่าวนักบริหารที่ดี จึงมีหน้าที่เสริมสร้างและดูแลเอาใจใส่ ทานุบารุงให้ทรัพยากร
มนุษย์ให้อยูใ่ นสภาพที่สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจานวนเพียงพออยู่เสมอ เพื่อให้การทางานของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นที่มาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาขวัญและกาลังใจของครูผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการบริหารจัดการบุคคลากรด้านขวัญและกาลังใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัยสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยง
ภัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานและขนาด
ของสถานศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น
ประสบการณ์ในการทางาน
1. น้อยกว่า 5 ปี
2. ตัง้ แต่ 5 – 10 ปี
3. ตัง้ แต่ 10 ปีขนึ้ ไป

ขนาดของสถานศึกษา
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม

ขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึ ก ษา ในเขตพื้ น ที่ พิ เ ศษ
เสี่ ย งภั ย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต
3

สมมุตฐิ านการศึกษาค้นคว้า
1. ครูที่ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านต่างกัน มีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน
2. ครูที่ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 ที่ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษาที่มขี นาดต่างกันมีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ศึกษาขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับขวัญและกาลังใจของครู
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัยสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานและขนาดของ
สถานศึกษา โดยมีการดาเนินการวิจัยตามขัน้ ตอนดังนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภั ย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาก 32 โรงเรียน ประกอบด้วยครูทั้งหมด 550 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการโดยใช้วิธีการ
เปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan,1970, pp.607-610) ได้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 226 คน และผู้วิจัย
ได้ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน จานวน 32 โรงเรียน โดยการเทียบตามสัดส่วนประชากรในแต่ละโรงเรียน
และทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนโดยการจับฉลาก
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ทาแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานะภาพเพศ อายุ และการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของ
สถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของครูที่ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา ใน
เขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ด้านตาม
ทฤษฎีสองปัจจัย ของเฮิรซ์ เบิร์ก(Herzberg)
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
การสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาความหมาย หลักการ แนวคิดทฤษฏี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัตงิ าน
2. กาหนดขอบเขตในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของการศึกษาค้นคว้า
3. ศึกษาวิธีการออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย จากข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วทาการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. สร้างแบบสอบถามเพื่อให้คลอบคลุมเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสร้างขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3
5. นาแบบสอบถามที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความตรงเชิงเนื้อหาและ
การใช้ภาษาเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
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6. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ์และความควบคุมของ
เนื้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
เท่ากับ 0.97 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้
6.1 ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง ตาแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
6.2 นางมนัสวรรณ รุจิระพงศ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
6.3 นายเกรียงศักดิ์ ฝึกฝน ตาแหน่ง ผู้อานวยการชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยผึง้
ข้อคาถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องหรือไม่มเี กณฑ์ให้คะแนนดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจข้อคาถามนัน้ สอดคล้องกับระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูที่
ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของ
ครูที่ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา
ให้คะแนน -1 เมื่อข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูที่
ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา
7. ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามข้อแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอ
ความเห็นชอบ
8. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out)กับครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขต
พื้นที่พิเศษเสี่ยงภัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
เพื่อหาค่าความเที่ยง(Reliability) ของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอ
นบาค(Cronbach, อ้างอิงใน บุญเรียง ขจรศิลป์, 2530) ได้คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.711
9. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมและนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
10. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ศกึ ษาค้นคว้าขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้ศึกษาค้นคว้านาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอต่อผู้อานวยการ
โรงเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 พร้อมกับ
แบบสอบถามเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมู ลในการวิจัย ด้วยตนเองและชี้แจ้ งวั ต ถุประสงค์ของการศึก ษาค้ นคว้าให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างเข้าใจตรงกันกับผู้ศึกษาค้นคว้า
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จานวน 226 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. นาแบบสอบถามที่ได้คนื มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบก่อนนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. คัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ ได้แบบสอบถาม 226 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อนามา
วิเคราะห์ต่อไป
6. นาข้อมูลที่เก็บลงรหัส และเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยง
ภัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แปลผลข้อมูลโดยนาค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับช่วง
คะแนน (class interval)เกณฑ์การวิเคราะห์ผลพิจารณา 5 ระดับของลิเคิร์ท
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานและขนาดของ
สถานศึกษา
1.จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test) และหากพบความแตกต่างทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
รายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)
2.จาแนกขนาดของสถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way
ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test) และหากพบความแตกต่างทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)
สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตบิ รรยาย
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2. สถิตทิ ี่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
2.1 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One- Way ANOVA ) โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ
(F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจะทาการทดสอบความแตกต่างจะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยในการวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยกาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ดงั นี้
1. ขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า
1.1 ด้านนโยบายและการบริหาร ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านนโยบายและการบริหาร โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 การกาหนดนโยบายของ
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 1 โครงสร้างการบริหาร
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จัดการสถานศึกษาชัดเจนมีความเหมาะสมและ ข้อที่ 3 ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เสนอแนะ ผู้บริหารให้ความสนใจ
ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 4 การกระจายอานาจและ มอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม
1.2 ด้านการบังคับบัญชา ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษ
เสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านการบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บมาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้ อ ที่ มีค่ า เฉลี่ย สู ง สุด ได้ แก่ ข้ อ ที่ 3 ผู้ บริ หารเป็น แบบอย่า งที่ ดีใ นการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ข้อที่1 ผู้บริหารควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน และข้อที่ 4 ผู้บริหารมีความ
มั่นคงทางอารมณ์ สุขุม รอบคอบ และใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ข้อที่
2 ผู้บริหารมีการสั่งและมอบหมายงานอย่างชัดเจน
1.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขต
พื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 5 ปริมาณงานมี
ความสอดคล้องกับจานวนชั่วโมงการทางานรองลงมาคือข้อที่ 1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายใน ที่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และข้อที่ 2 สถานศึกษา มีอาคารสถานที่เป็นสัดส่วน เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 6 จานวนครูมีเพียงพอแก่การปฏิบัตงิ าน
1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขต
พื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 5 ผู้บริหารมี
ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัตงิ าน และข้อที่ 7 เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมแรงร่วมใจกันใน
การทางาน เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และรองลงมาคือ ข้อที่ 1 ผู้บริหารเอาใจใส่ ให้คาแนะนาและ
ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 4
ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา
1.5 ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ใน
เขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 1 ค่าตอบแทน
ที่ได้รับสอดคล้องกับระดับการศึกษา รองลงมาคือข้อที่ 2 ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับความสามารถ และ ข้อที่ 3
การขึน้ เงินเดือนมีความเหมาะสมและเป็นธรรมตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 8 หน้าที่ ที่ปฏิบัติมี
ความมั่นคง
1.6 ด้านความสาเร็จ ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยง
ภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านความสาเร็จ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 3 ผลงานมีความโดดเด่นและได้รับการยกย่อง
รองลงมาคือ ข้อที่ 2 การทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนด และข้อที่ 4 การได้รับรางวัลจากความสาเร็จในงานที่ทา
ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 การทางานที่ประสบผลสาเร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
1.7 ด้านการยกย่องในความสาเร็จ ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขต
พื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านการยกย่องในความสาเร็จ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 1 ผู้บริหาร รับรู้ ยอมรับ
และยินดีในความสาเร็จและผลการปฏิบัติงาน รองลงมา คือข้อที่ 3 เพื่อนร่วมงานให้ความเชื่อถือและความศรัทธา
- Proceedings -

866

และ ข้อที่ 2 ผู้บริหารยกย่องชมเชยต่อหน้าผู้อ่ืน เมื่อนาชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 5 เพื่อนร่วมงานให้การยอมรับและสนับสนุนในการปฏิบัตงิ าน
1.8 ด้านงานที่ท้าทาย ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยง
ภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านงานที่ท้าทาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 2 การฝึกอบรมในเชิงวิชาการและทักษะการ
ปฏิบัติงานในหลักสูตรที่แปลกใหม่ รองลงมาคือ ข้อที่ 4 ได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยการให้
ศึกษาต่อ และ ข้อที่ 5 มีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่มีความสาคั ญตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3
ได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสศึกษาดูงานและศึกษาการทางานของสถานศึกษาอื่น
1.9 ด้านความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 4 การมีโอกาสได้รับ
มอบหมายให้ทางานพิเศษจากผู้บังคับบัญชา รองลงมาคือ ข้อที่ 5 การมีส่วนช่วยให้งานในสถานศึกษาสาเร็จลุล่วงได้
ด้วยดี และข้อที่ 2 การมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่ไม่เคยปฏิบัติตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1
การมีโอกาสได้รับการมอบหมายให้ทางานในหน้าที่ที่สูงมากขึ้น
1.10 ด้านความเจริญเติบโตและการพัฒนา ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในด้านความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 4 การมีโอกาส
ได้รับมอบหมายให้ทางานพิเศษจากผู้บังคับบัญชา รองลงมาคือข้อที่ 5 การมีส่วนช่วยให้งานในสถานศึกษาสาเร็จ
ลุลว่ งได้ดว้ ยดีและข้อที่ 2 การมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่ไม่เคยปฏิบัตติ ามลาดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ข้อ
ที่ 1 การมีโอกาสได้รับการมอบหมายให้ทางานในหน้าที่ที่สูงมากขึ้น
2. การเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่ามีระดับ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา พบว่ามีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ
.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการบังคับบัญชา ด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัย ด้านการยกย่องในความสาเร็จ ด้านงานที่ท้าทาย ด้านความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ด้านความเจริญเติบโต
และการพัฒนา มีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ด้านความสาเร็จ มีระดับขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัตงิ านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยง
ภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
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1. ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษ
เสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานรองลงมาคือด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรและด้านความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้านความสาเร็จ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้าน
ความเจริญเติบโตและการพัฒนา ด้านการยกย่องในความสาเร็จ ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ด้านการบังคับ
บัญชา และด้านงานที่ท้าทาย ตามลาดับทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะ สถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีสภาพแวดล้อมในการทางานดี เพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ส่งผลให้การทางานประสบความสาเร็จและเมื่อทางานสาเร็จก็ได้รับการยอมรับยกย่องจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน
จึงทาให้ระดับขวัญและกาลังใจของครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิไลพร ยศยิ่ง
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญและกาลังในใจในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 1 ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุวัฒ
พันธฤทธิ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่าพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.91
2. การเปรียบเทียบระดับขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า มี
ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่ แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ไม่มีการแบ่งแยกว่าครูใหม่หรือครูเก่า ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน จึงทาให้ครูมขี วัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชราภรณ์ ปิย
รุจิรกุล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนศูนย์ท่าคอย-ยางหย่อง อาเภอท่าย่าง
จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู จาแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การปฏิบัติงาน มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
และการเปรียบเทีย บระดับขวัญ และกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้น ที่พิเศษเสี่ย งภั ย สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่ ามีระดับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ที่บริหารงานในสถานศึกษาขนาดกลาง มีการบริหารงานที่ คล่องตัวกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ ก จึ ง ส่ ง ผลให้ ค รู ที่ป ฏิบั ติง านในสถานศึก ษาขนาดกลางมี ข วั ญ และก าลั ง ใจมากกว่ า ครู ที่ ปฏิ บัติ ง านใน
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พยนต์ บุญเพ็ง (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่อ ขวั ญ ก าลั ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของข้ า ราชการครู ใ นสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มหาสารคามเขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สภาพขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูตามความคิดเห็นของครู โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีสภาพขวัญและกาลังใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อ เปรียบเทียบขวัญ
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และกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคามเขต 2
ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ ประสบการณ์ในการ
ทางาน และตาแหน่งหน้าที่การงานแตกต่างกัน มีระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านโดยรวมไม่แตกต่างกัน
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้
1.1 ผู้บริหารสาถานศึกษาควรมีการกระจายอานาจและ มอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม
1.2 ผู้บริหารควรมีการสั่งและมอบหมายงานอย่างชัดเจน
1.3 การจัดอัตรากาลังในการปฏิบัตงิ านควรจัดจานวนครูให้เพียงพอแก่การปฏิบัตงิ าน
1.4 ผู้บริหารควรมีความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา
1.5 การมอบหมายงานและมอบหมายหน้าที่ตา่ งควรมีความมั่นคง
1.6 ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่เพื่อให้การทางาน
ประสบผลสาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
1.7 เพื่อนร่วมงานควรให้การยอมรับและสนับสนุนในการปฏิบัตงิ านแก่เพื่อนร่วมงานด้วยกัน
1.8 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผใู้ ต้บังคับบัญชามีโอกาสศึกษาดูงานและศึกษาการทางานของสถานศึกษาอื่น
1.9 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสได้รับการมอบหมายให้ทางานในหน้าที่ที่สงู มากขึ้น
1.10 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสได้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาขวัญและกาลังใจของครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพราะจาทาให้ทราบข้อมูลมากขึ้น ซึ่งจะทาให้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา
มากขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาขวัญและกาลังใจของครูเป็นรายโรงเรียน เพื่อจะได้ข้อมูลที่แน่นอน ในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนให้มคี ุณภาพต่อไป
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความรู้และให้คาแนะนาด้วยดี
เสมอมาผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบและให้คาแนะนาในการจัดทาแบบสอบถาม
ในการวิจัย ครูที่ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ทาให้ได้ข้อมูลครบถ้วนในการวิจัยครั้งนี้
และขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง ณ ที่น้ี คุณงามความดีอันพึง มีจากการทาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดามารดาและครอบครัวอันเป็นที่รัก รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในศึกษาค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ได้สาเร็จทุกท่าน
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การศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
The study of study of morale and spirit of non-formal and informal education
teacher in non-formal and informal education office in Phayao Province
นาตยา ทุนกุล1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Nataya Toonkul1* and Nanthima Nakaphon2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดพะเยา จาแนกตาม เพศ ตาแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัว อย่างได้แก่ ครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2559 จานวน 113 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
พะเยา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ค่าที การวิเคราะห์คา่ t – test , f – test
ผลการวิจัย พบว่า
1. การศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาสูงสุดคือ องค์ประกอบกระตุ้น
รองลงมาคือ องค์ประกอบค้าจุน ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ที่มี เพศ ตาแหน่งและ
ประสบการณ์ต่างกันมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ขวัญและกาลังใจ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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Abstract
This study aimed to investigate and compare the morale and spirit of Non- formal and Informal
education teacher in Non-formal and Informal Education Office in Phayao Province. Classified by gender,
position and experience of working. The sample consisted of Non-formal and informal education teacher in
district, volunteer teacher, community learning centre teacher of Non-formal and Informal Education Office in
Phayao Province, in 2016 a total of 113 people, were used to collect data was the study of morale and
spirit of Non-formal and Informal Education teacher in Non-formal and Informal Education Office in Phayao
Province. The data were analyzed by means, standard deviation, t-test and F-test.
The results revealed that
1. The study of the morale and spirit of Non-formal and Informal Education teacher in Non-formal and
Informal Education Office in Phayao Province. Motivation Factors was in high level Maintenance Factors was
averaged at high level.
2. The comparison of the morale and spirit of Non-formal and Informal Education teacher in Nonformal and Informal Education Office in Phayao Province by gender, position and experience of working which
were differently. its results were not different
Keywords: morale and spirit, spirit of non-formal and informal education teacher

บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ให้ความสาคัญกับการยึด
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่
สมบู รณ์มีวินัย ใฝ่ รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีค วามคิด สร้า งสรรค์ มีทัศ นคติที่ดี รับผิดชอบต่อสั งคม มีจ ริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้
ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของคนให้มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และเจตคติที่จะนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์
ดังนั้นการศึกษาจึงมีความสาคัญสาหรับมนุษย์ ประเทศจะเจริญก้า วหน้าต้องอาศัย การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต้องอาศัยกาลังคนเป็นปัจจัยสาคัญ เพราะคนเป็นทรัพยากร
ที่ มีคุ ณ ค่ า มากกว่ า ทรั พ ยากรใด ๆ แต่ ค นจะมี ประสิ ท ธิ ภ าพเพีย งใดนั้น ย่อ มขึ้น อยู่กั บขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัตงิ าน
การบริหารงานทั่วไปที่ต้องการให้งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการใช้ทรัพยากร
การบริหารพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย คน (Men) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และการจัดการ (Management)
ซึ่งนักบริหารส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากที่สุด คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ทาให้งานสาเร็จหรือล้มเหลว มี
ประสิทธิภาพสูงหรือต่าย่อมขึน้ อยูก่ ับคน บุคคลที่มขี วัญดีจะมีพฤติกรรม เช่น มีความกระตือรือร้นที่จะทางาน ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีแรงจูงใจและสนใจในงาน มีความคิดสร้างสรรค์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลใน
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องค์กร สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึน้ ได้ก็โดยการที่องค์การได้สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้เกิดขึ้น กาลังใจที่ดีจึงเป็น
สิ่งสาคัญในการบริหารงานอย่างยิ่ง เพราะขวัญและกาลังใจดีย่อมก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึน้ ขวัญกาลังใจจึง
เป็นหัวใจของการบริหารงาน
การที่จะทาให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องมีแรงจูงใจหรือขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่เกื้อกูลในการปฏิบัติงาน ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานราชการทาง
การศึ ก ษา จ าเป็ น อย่า งยิ่ง ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การท างาน ซึ่ ง เป็ น แรงจู ง ใจให้ บุค คลท างานด้ ว ยความ
กระตื อ รือ ร้ น และด้ ว ยความสมั ค รใจ หรื อ มีข วั ญ ก าลั ง ใจในการทางาน ทาให้ อ งค์ ก ารบรรลุ เป้ า หมายและเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขวัญกาลังใจเป็นสิ่งสาคัญต่ อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่
ละคน คนที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งมีอุปกรณ์ เครื่องใช้อย่างดีและเพียงพอก็ยังไม่เป็นหลักประกันได้ว่า
ผลงานที่ได้รับจะมีคุณภาพและปริมาณสูงสุดดังที่คาดหวังไว้ ขวัญของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจึงมีความสาคัญต่อการ
ทางาน นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทาให้บุคคลมีระเบียบวินัย
ยอมรับและปฏิบัตติ ามกฎกติกาขององค์การ มีความคิดที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (พัชรี คงดี , 2556,
หน้า 1)
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา สังกัด สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาท ภารกิจใน
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สาหรับผู้ขาดและพลาดโอกาสทาง
การศึกษาสาหรับกลุ่มเป้ าหมายประชาชนนอกระบบโรงเรียนและกลุ่ม เป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่ ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มผู้ต้องขังและกลุ่มเด็กเร่ร่อน เป็นต้น นอกจากนั้นได้
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบายของสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมีบุคลากรต่าง ๆ ที่อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบ เช่น ผู้บริหารศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ข้าราชการครู ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
ครูอาสาสมั ครการศึก ษานอกโรงเรีย น ครู ผู้ สอนคนพิการ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประมาณ 225 คน มี
บุคลากรและครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีตาแหน่ง วัยวุฒิ คุณวุฒทิ ี่แตกต่างกันและมีความ
หลากหลายในแต่ล ะต าแหน่ง เช่น มีค รู การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัย ตาบล ครู อาสาสมั ค ร
การศึกษานอกโรงเรียน ครูศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งทาหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ที่แตกต่างกันกัน จากข้อมูลการรายงานผลการนิเทศการปฏิบัติงาน พบว่าครูแต่ละตาแหน่งก็มีขวัญและกาลังใจที่
แตกต่างกัน ขวัญและกาลังใจเป็นพลังที่จะผลักดันให้คนทางานด้วยความกระตือรือร้นและสมัครใจ ในสภาพปัจจุบัน
ครูมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระงาน ทาให้มพี ฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ทางานไม่ทันเวลา
ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนเอง ขาดการทางานเป็นทีม ขาดความใส่ใจในการทางาน
ขาดความกระตือรือร้น ขาดความรักความสามัคคีภายในองค์การ ขาดขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัตงิ าน
จากสาเหตุที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาขวัญและกาลังใจของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา เพื่อจะ
ได้ทราบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประกอบด้วยครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล และครูศูนย์การเรียน
ชุมชน และนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัย นาเสนอต่อผู้บริหาร ได้รับทราบเป็นแนวทางในการวางแผนในการพัฒนา
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ปรับปรุงขวัญและกาลังใจ เพื่อให้ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีขวัญและกาลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรีย บเที ย บขวั ญและก าลัง ใจในการปฏิบัติง านของครูก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็นของ
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัตงิ าน

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
1. ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ที่มเี พศ ต่างกันมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน
2. ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ที่มตี าแหน่ง ต่างกันมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านแตกต่างกัน
3. ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาความคิดเห็นของการศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศั ยจั งหวัดพะเยา ซึ่ งเป็นการวิจั ยเชิง สารวจ (survey research) ด าเนิน การวิจั ยโดยการใช้แบบสอบถาม
(questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยจะมีขนั้ ตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียนและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2559 จานวน 155 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น ครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2559 โดยการกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของ เครซี่และมอร์แกนและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก จานวน 113 คน โดยการ
เทียบสัดส่วนจากจานวนประชากรแต่ละอาเภอ
ลักษณะของแบบสอบถาม ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนีค้ ือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างขึ้น
เพื่อการศึกษาขวัญและกาลั งใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกั ด
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สานักงานส่ง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจัง หวัดพะเยา เครื่อ งมือที่ ใช้ในการวิจั ย เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสารวจรายการ (Check List) ซึ่ง
ถามเกี่ยวกับ เพศ ตาแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อวั ดความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัตงิ านของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น 16 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน ด้านเงินเดือน ด้าน
โอกาสที่ จ ะได้ รับ ความก้ า วหน้ า ในอนาคต ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บผู้ ใ ต้บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นสถานะของอาชีพ ด้ า น
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัม พันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานภาพ
การทางาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั่นคงในการทางานและด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ศึกษาและ
แบ่งระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่ง
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด น้าหนักคะแนนเท่ากับ

5

คะแนน

เห็นด้วยมาก

น้าหนักคะแนนเท่ากับ

4

คะแนน

เห็นด้วยปานกลาง น้าหนักคะแนนเท่ากับ

3

คะแนน

เห็นด้วยน้อย

2

คะแนน

น้าหนักคะแนนเท่ากับ

เห็นด้วยน้อยที่สุด น้าหนักคะแนนเท่ากับ
1
คะแนน
การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้จากเอกสาร
งานวิจัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยกาหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
2. สร้ า งแบบสอบถามการศึ ก ษาขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของครู ก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ให้มี
ขอบเขตและเนื้อหาครอบคลุม
3. นาแบบสอบถามที่ผู้ วิจั ยสร้ า งขึ้น ไปให้ อาจารย์ที่ปรึก ษาตรวจสอบความถู กต้อ ง และข้อ เสนอแนะ
เพิ่มเติม พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะ
4. ตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่
4.1 ตรวจสอบด้วยตนเอง เกี่ยวกับความถูกต้อง ครอบคลุม การใช้ภาษาที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ สะกด
การันต์ แล้วปรับปรุงแก้ไข ก่อนเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้คาแนะนาและความเห็นชอบ
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4.2 เสนอผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content
Validity) และความตรงตามวัตถุประสงค์ (Objective Validity) ใช้วิธีของ โรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน ว่าข้อคาถามแต่ละ
ข้อ สร้างได้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์หรือไม่โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
+1
หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามเนื้อหา
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงเนื้อหา
-1
หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดไม่ตรงตามเนื้อหา
นาผลการประเมิน จากผู้เชี่ยวชาญ ค านวณหาค่ าดั ชนีค วามสอดคล้อ ง (IOC) และคั ด เลือกข้ อ
คาถามที่มีคา่ ตั้งแต่ 0.50 ขึน้ ไปทุกข้อ ผลการตรวจสอบได้ว่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00
5. การทดสอบความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าการทดสอบ ( Pre-test)
แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ ตรวจสอบความเข้ า ใจในชุ ด ค าถามของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
แบบสอบถามมาทดสอบค่าความเชื่อมั่น โดยใช้การทดสอบแบบของครอนบัค (Cronbach) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (=Coefficient) โดยคาถาม ที่ใช้ส่วนใหญ่ แยกตามกลุ่มตัวแปลมีค่า   0.70 ซึ่งถือเป็นระดับที่ยอมรับได้
ว่าคาถามที่ใช้มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการวัด โดยทุกค่ามีมากกว่า 0.70 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง แล้วนามา
หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach Alpha Coeffcient) ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้คือ 0.827 นา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึง
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
2. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยชี้ แ จงและขอความร่ ว มมื อ การตอบแบบสอบถามจากครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูศูนย์การเรียน
ชุมชน ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ด้วยตนเอง
3. ผู้วิจัยเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามที่เก็บได้มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ซึ่งครบถ้วนและสมบูรณ์
ทุกฉบับ ทัง้ 2 ตอน จานวน 113 ชุด แล้ววิเคราะห์ตามขั้นตอน
2. วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนามาแจกแจงความถี่ของข้อมูล และวิเคราะห์ค่าสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป มีการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ ตาแหน่งและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัตงิ าน ของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าร้อยละ
2.2 ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นขวัญและกาลังใจแบ่งออกเป็น 16 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความสาเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า
ในต าแหน่ ง การงาน ด้ า นเงิ น เดื อ น ด้ า นโอกาสที่ จ ะได้ รั บ ความก้ า วหน้ า ในอนาคต ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านสถานะของอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
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ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานภาพการทางาน ด้านความเป็นอยูส่ ่วนตัว ด้านความมั่นคงในการทางานและ
ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานจาแนกตาม เพศ ตาแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้สถิติทดสอบค่า F - test
เป็นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ
เบสท์ ดังนี้
4.51–5.00 หมายถึง มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51–4.50 หมายถึง มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านอยู่ในระดับมาก
2.51–3.50 หมายถึง มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านอยู่ในระดับปานกลาง
1.51–2.50 หมายถึง มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านอยู่ในระดับน้อย
1.00–1.50 หมายถึง มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย ( )
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
4. การวิเคราะห์ค่าที (Independent Sampling t – test) เพื่อทดสอบสมติฐานความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ตัว
แปรที่ศึกษาของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันได้แก่ เพศ
5. การวิเคราะห์คา่ เอฟ (F – test/One –way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ตาแหน่งงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งถ้าพบว่า มีความ
แตกต่างกัน จึงทดสอบรายคู่โดยใช้วธิ ีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)

ผลการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5
– 10 ปี
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี วามคิดเห็นต่อ องค์ประกอบกระตุ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.27, S.D. =
0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านความสาเร็จของงาน ( ̅ = 4.57, S.D. =
0.52) รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ( ̅= 4.49, S.D. = 0.50) ถัดมา คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ( ̅ =
4.36, S.D. = 0.55) และมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คื อ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน ( ̅ = 4.27, S.D. =
0.58) ตามลาดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ท่านมีความภูมใิ จที่ได้เป็นครู ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (̅ = 4.53, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ ท่านทุ่มเทเวลาให้กับการทางานอย่างเต็ มที่และเสร็จ
ทันเวลาที่ได้รับมอบหมาย ( ̅ =4.39, S.D. = 0.57) ถัดมา คือ งานที่ปฏิบัติ มีอิสระทางความคิดและสามารถ
สร้างสรรค์ให้งานพัฒนายิ่งขึ้น ( ̅ = 4.26, S.D. = 0.61) และมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ท่านได้รับความยุติธรรม
และโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายงานที่รับผิดชอบ (̅ = 3.98, S.D. = 0.68) ตามลาดับ
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อ องค์ประกอบค้าจุนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04, S.D. =
0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( ̅ = 4.29,
S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (̅ = 4.25, S.D. = 0.59) ถัดมา คือ ด้านความมั่นคง
ในการทางาน ( ̅ = 4.25, S.D. = 0.58) และมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าใน
อนาคต (̅ 3.96, S.D. = 0.82) ตามลาดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ทุกคนในหน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ( ̅ =
4.23, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการประชุมปรึกษาเพื่อหาแนวทางการปฏิบัตงิ านร่วมกัน ( ̅
= 4.21, S.D. = 0.60) ถัดมา คือ ท่ านและเพื่อนร่วมงานสามารถแลกเปลี่ย นความคิดเห็ นกันในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นกันเอง ( ̅ = 4.17, S.D. = 0.58) และมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ท่านมีโอกาสที่จะได้เลื่อน
ตาแหน่งที่สูงขึ้นตามความรู้ความสามารถของท่าน (̅ = 3.65, S.D. = 0.96) ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี วามคิดเห็นต่อ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =
4.17, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นมากที่สุด คือ องค์ประกอบกระตุ้น ( ̅ = 4.27, S.D.
= 0.49) และมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบค้าจุน (̅ = 4.04, S.D. = 0.59) ตามลาดับ
การเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็นของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัตงิ าน ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test พบว่า เพศแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐ านด้ ว ยค่ า F-test พบว่า ต าแหน่ ง แตกต่า งกั น มีผ ลต่อ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีความกระตือรือร้น เอาใจ
ใส่ในหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบ ทาให้ประสิทธิภาพของการทางานสาเร็จเป็นไปตามที่คาดหวัง และทาให้มี
ความรู้สึกที่ดี และมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงและความเจริญเติบโตขององค์การในการดาเนิน
กิจการ ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทาให้ครูที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ใน
หน้า ที่ ก ารงาน มีค วามรั บผิ ด ชอบ ทาให้ประสิ ทธิ ภาพของการทางานสาเร็ จ เป็ นไปตามที่ คาดหวั ง และทาให้ มี
ความรู้สกึ ที่ดีต่อความมัน่ คงในการทางาน จึงทาให้ครูมขี วัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน ผู้บริหารได้ให้ครูมีส่วนร่วม
ในการกาหนดแนวทาง และแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆนั้นเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครูอยู่ในระดับหนึ่ง
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ดังนั้นจากการที่ผู้บริหารให้ความสาคัญจึงทาให้ครูเกิดมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานต่อหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของมนสุ นีย์ โนจั นทร์ (2556) พบว่า ปั จจัย ที่ส่ง ผลต่อการสร้ างขวัญและก าลัง ใจในการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรครู: กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราช อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา โดยรวมคือ ด้าน
นโยบายและการบริหาร ด้านการบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
เงิน ฐานะและความมั่นคง ด้านความสาเร็จ ด้านการยกย่องในความสาเร็จ ด้านงานที่ท้าทาย ด้านความรับผิดชอบที่
เพิ่มขึ้นและด้านความเจริญเติบโตและการพัฒนา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2. เพศแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ ทางสถิติ 0.05 เนื่อ งจากความเป็น มนุษย์ ซึ่ งมีค วามแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ วุฒิก ารศึกษา
ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านีม้ สี ่วนเสริมสร้างความคิดของแต่ละบุคคล ผู้นาต้องรู้จักวิธีผสมผสานความคิดที่
แตกต่างกันให้เกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประเสริฐ สุยอด (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่าการทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรและครูที่
มี เพศและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ งาน ไม่แตกต่างกันทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน บุคลากรและครูที่มีอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความรู้สึกพึง
พอใจและความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้าน
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ด้านความรู้สึกพึงพอใจ ด้านความรู้สึกประสบความสาเร็จ ด้านความรู้สึกใน
หน่วยงาน ประเภทโรงเรียนที่ปฏิบัตงิ านอยู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความรู้สกึ ประสบ
ผลสาเร็จ
3. ตาแหน่งแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก ตาแหน่งทาให้ความรู้สึกโดยรวมจากการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน ความ
พอใจเกี่ ย วกั บรายได้ ปริ ม าณของงานที่ ปฏิบัติ เป็ น งานที่ เปิ ด โอกาสให้ ใ ช้ค วามรู้ ค วามสามารถ ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ความภาคภูมใิ จในหน้าที่ องค์การเป็นที่ยอมรับจากสังคมภายนอก ผู้ปฏิบัตงิ านจะพอใจในหน้าที่การเงินที่
ปฏิบัตเิ ป็นอย่างมาก และผลงานที่เกิดจากการกระทาด้วยใจรักจะดีและมีคุณค่ากว่าผลงานที่ปฏิบัตโิ ดยไม่ชอบและพึง
พอใจซึ่ง สอดคล้อ งกั บงานวิจั ยของเนตรนภิส เลิศ เดชานนท์ (2554) ได้ศึก ษาวิจั ยเรื่อ งขวัญ และก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 บุคลากรที่มี
เพศต่างกัน มีขวั ญและกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีอ ายุ สถานภาพ ภู มิลาเนาเดิ ม
ตาแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้ต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้พบว่าบุคลากรที่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในจังหวัดสงขลามีขวัญกาลังใจสูง
กว่าบุคลากรที่มีภูมลิ าเนาเดิมอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูลและจังหวัดอื่น ๆ
4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดพะเยาไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากปัจจัยที่มีผลกระทบความพอใจในงานที่ปฏิบัติ
คื อ ลั ก ษณะงาน ที่ ป ฏิ บั ติ ระบบค่ า ตอบแทน สภาพการงานปฏิ บั ติ ง าน นโยบายและฝ่ า ยบริ ห ารขององค์ ก าร
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ความสัม พัน ธ์กั บเพื่อนร่ว มงานและผู้ ใ ต้บังคั บบั ญชา ความก้ าวหน้าในงาน เป็ นต้น สิ่ง เหล่า นี้ล้ว นเป็น ปัจ จัย ที่ มี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี คงดี (2556) ได้ศึกษา ขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการศึกษามีผลต่อการแตกต่างเกี่ยวกับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครสวรรค์ ในขณะเดียวกันพบอีกว่าตัวแปรต้นทางด้านเพศ อายุ ประสบการณ์และตาแหน่งไม่มีผลต่อความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานของตัวแปรต้น คือเพศ อายุ ตาแหน่ง และ
ประสบการณ์
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ได้แก่
1. ควรเพิ่มเรื่องเลื่อนตาแหน่งโดยพิจารณาจากความสามารถ และศักยภาพในการทางาน เป็นการพิสูจน์
ความสามารถของครูเป็นหลัก หากพนักงานทางานดี ก็จะได้รับการพิจารณาให้ทางานที่ตรงกับความสามารถ และท้า
ทายมากขึน้ แต่ขณะเดียวกัน ครูก็ตอ้ งใช้ความสามารถที่มีทางานไม่ให้ผิดพลาด เพราะต้องผิดชอบสูงขึน้ ตามตาแหน่ง
งาน และอาจจะถูกคาดหวังจากหัวหน้ามากขึ้นเช่นกัน ดังนัน้ คนที่มีความพร้อมมากที่สุดเท่านั้น จึงจะได้รับการเลื่อน
ตาแหน่ง ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะทาให้เรารู้สึกล้มเหลวในการทางานได้ หากไม่สามารถรับมือกับภาระในการทางานใน
ตาแหน่งใหม่ได้
2. ควรเพิ่มเรื่องด้านการพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่มีประสิทธิผล ในการกระจายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ให้มีความเหมาะสมยุติธรรม โดยเป็นที่ยอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ในทุกสถานภาพและสังกัด
3. ควรเพิ่มเรื่องด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน เช่น ความจงรักภักดี
ต่อองค์กร คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งผลที่ได้ จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานทา
การปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่ อองค์กร มีคุณภาพชีวิตในการทางาน
และมีความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้นได้ต่อไป
2. ควรมีก ารศึ ก ษา แนวทางหรือ การด าเนิ น การจากฝ่ า ยบริ ห ารในการเพิ่ ม ขวั ญ และก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัตงิ านให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ และผลที่ได้ จะช่วยให้
หน่วยงานทราบว่าในปัจจุบันการดาเนินการดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัตงิ านให้กับบุคลากรให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมหรือไม่ผล

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา จานวน 9 แห่ง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือ
ประเมินร่างรูปแบบการวิจัย ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลสาคัญแก่ผู้วิจัย จนช่วยให้
การวิจัยครั้งนีส้ าเร็จไปด้วยดี
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ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และคนในครอบครัวของผู้วิจัยที่ให้กาลังใจ และให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
อย่างดีที่สุดเสมอมา คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและ
อุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพสภาพการ
บริ ห ารงานการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย สัง กั ด สานั ก งานส่ง เสริม การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนารู ปแบบการบริหารงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ให้
มีประสิทธิภาพ
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การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The Study of Teachers’ Opinions toward Education Administration through
good governance principle, Chiang Rai Primary Educational Service Area
Office 3.
สุภารัตน์ จิตถา1* และ น้าฝน กันมา2
Suparat Jittha1* and Namfon kanma2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ การบริ ห าร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่มีต่อ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และ
ศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง จานวน 107 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และคาถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ t-test และ F-test
จากผลการศึกษาพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยตามลาดับคือ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักคุณธรรม และด้านหลักการมีสว่ นร่วม
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่ง ในภาพรวมครูมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะในการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ที่มีข้อเสนอแนะมากที่สุดในแต่ละด้านดังนี้ หลักนิติ
ธรรม ควรบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเท่าเทียมกัน ภายใต้ข้อตกลงเดียวกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรม หลัก
1
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คุณธรรม ควรยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงาน และคานึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสาคัญ หลักความ
โปร่งใส ควรบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน หลักการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือตัดสินใจในการดาเนินงานที่ สาคัญของสถานศึกษา หลักความรับผิดชอบ ควรใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาและมีความ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และหลักความคุ้มค่า ควรมีแนวทางประเมินความคุ้มค่า เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการดาเนินงานในครัง้ ต่อไป
คาสาคัญ: การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

Abstract
The purposes of this independent study were to study of teacher’s opinions toward educational
administration through good governance principle, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3, to
compare of teacher’s opinions toward educational administration through good governance principle, Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 3 that classified by personal status, and to study guidelines for
educational administration development through good governance principle for Doitung education development
network. Data were collected from 107 people through the questionnaires (ranking scale questions and open end
questions) and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, ttest and F-test.
The results showed as follows:
1. The teacher’s opinions toward educational administration through good governance principle,
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 in overall, 6 aspects, were at high level, ranking the
highest to the lowest as follows: Cost Effectiveness, Accountability, Rule of Laws, Transparency, Integrity and
Participation.
2. Comparisons of teacher’s opinions toward educational administration through good governance
principle, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 that classified by age, education, and work
position in overall were not different.
3. The guidelines for the principles of good governance implementation are the administrators should
do justice to personal administration with the rules and regulations base on moral principles and benefits of
students. The administrators should organize the school jobs base on benefits of students. The administrators
should manage the school budgeting and procurement in accordance with parcel regulations as transparency and
can be checked. Besides, the administrators should support teachers and staffs to participate by giving the
opinion and making decision in school jobs. Moreover, the administrators should take responsibility in problems
solving of schools and should evaluate to cost effectiveness for educational administration development.
Keywords: Educational administration, Good governance principle
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บทนา
การศึกษาเป็นหัวใจของชาติเป็นการสร้างและพัฒนาคนเพื่ออนาคตของประเทศนับเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้อง
ผลักดันเพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”โดยภาพรวมของการศึกษาไทยในปัจจุบันยัง
เป็นปัญหาอย่างมากโดยเฉพาะภาพสะท้อนคุณภาพของเด็กไทยเป็นความจาเป็นเร่งด่วน ต้องมีการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)ให้ความสาคัญกับการศึกษามาก มีการหยิบยก
ประเด็นการศึกษาเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทาให้มองเห็นภาพปัญหาและข้อเสนอทางออกที่เป็น
นโยบายในการพั ฒ นาการศึก ษาไทย จึง ด าเนิน การรวบรวมและวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ข้อ มู ล เพื่อ สะท้อ นมุม มอง
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สาหรับนาไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและกาหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคตโดยมีประเด็นหลัก ๆ ทาง
การศึกษา ข้ อที่ 8 ได้กล่ าวถึ ง การส่ งเสริม ระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึก ษา การศึกษาในปัจ จุบัน ต้อ งให้
ความสาคัญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยโดยการจัดการศึกษาควรมีการปลูกฝังเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่ยังเด็ก ๆ มีการบรรจุเข้าไว้ในหลักสูตรอาจสอดแทรกไปในวิชาต่าง ๆ หรือ
รูปแบบของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว การจัดทาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จะช่วย
สร้างคนสร้างสังคมและสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยได้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2559, หน้า 66-67)
การบริหารเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งต่อการดาเนินงานขององค์การ เพราะเป็นเครื่องมือที่ชใี้ ห้เห็นถึงความสาเร็จ
และความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารเป็นการทางานร่วมกันของ
กลุ่มบุคคลในองค์การ เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว โดยนาศาสตร์ และ ศิลป์ พร้อมด้วยทรัพยากร
ทางการบริหารมาใช้ในกระบวนการการบริหารไดอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพอาจกล่าวได้ว่าทรัพยากร
ทางการบริ หารที่ สาคัญที่สุ ด คือผู้บริหาร ผู้ บริหารเป็นหลักชัยของหน่วยงาน ผู้บริหารที่ดีจะต้อ งเป็นผู้มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน และพยายามทาตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงานอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน
แนวคิดเรื่องการบริหารที่ดจี ากต่างประเทศไดเผยแพรเข้าสู่สังคมไทย โดยนักคิด นักวิชาการองค์กรพัฒนาต่าง ๆ เพื่อ
เป็ น แนวทางการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อกาหนด หลักเกณฑ์ของสังคมใหม่ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งมีสาระสาคัญคือ ความ
พยายามในการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของการบริหารงานของ
ผู้บริหารย่อมขึ้นอยู่ กับองค์ ประกอบที่สาคัญหลายประการ ซึ่งไดแก ความรู ความเข้าใจในหลักการบริหารงาน
รวมทั้ ง ประสบการณและทั ก ษะการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร ในการด าเนิ น งานของผู้ บ ริ ห ารนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งมี
กระบวนการในการชักนาบุคคลในองค์การให้มคี วามตัง้ ใจในการทางานให้ประสบความสาเร็จ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน
มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีทักษะที่จาเป็นในการ
บริหารงาน 3 ประการ คือ ทักษะด้านการทางาน ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะทางด้านความคิด
นอกจากนี้ การด าเนิน งานจะประสบผลส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ประสงค์ ม ากน้ อ ยเพีย งใด ยอมขึ้น อยู่กั บ
ความสามารถของผู้บริหารในการนาหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึด
หลักสาคัญพื้นฐาน 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ การมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
การเอาใจใสในปัญหาของบ้านเมืองมีความกลาหาญที่จะรับผิดชอบจากการกระทา ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามยึด
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หลักความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย เปิดโอกาสให้ทุกคนมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ บริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดอย่างประหยัด คุ้มค่าเกิดประโยชนสูงสุด ในการดาเนินงาน สถานศึกษาเป็นองค์การหนึ่ง
ที่มีความสาคัญต่อการจัดการการศึกษามีผู้บริหาร คอยควบคุมดูแล ให้การจัดการการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ ตามเป้าหมายที่วางไวอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นหัวหนาสถานศึกษา
เป็นผู้มบี ทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา และการสร้างความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ผู้บริหารใน
ฐานะผู้ นาของหน่วยงาน จะไดรับความร่ วมมือ ด้ว ยดีไ ดนั้น ในการบริห ารจาเป็น ต้องแสดงบทบาทภาวะผู้ นาที่
เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน เพราะภาวะผู้นามีผลต่อการปฏิบัตงิ านของผู้ร่วมงาน และนอกจากการแสดงบทบาทภาวะผู้นา
ที่เหมาะสมแล้ว ผู้บริหารยังต้องนาหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ ในการบริหารสถานศึกษาให้เกิด ประสิทธิภาพอันจะ
ส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพที่ดยี ่งิ ขึน้ (พระสกล ฐานธมฺโม, 2556)
ปัจจุบันพบปัญหาความไม่โปร่งใสในระบบการศึกษาตัวอย่างเล็ก ๆ เช่น การรับจ้างทางานวิจัยเพื่อมา
ประเมินผลความก้าวหน้าในหน้าที่ การรับจ้างทาการบ้านและติวข้อสอบเด็กเล็กในเว็บไซต์ การจัดหานมของโรงเรียน
ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการทุจริตและได้ผลประโยชน์ เป็นต้น
ระบบการบริหารจัดการการศึกษายังขาดกลไกควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีการแพร่กระจายกันไปใน
วงกว้างและซึมซับกลายเป็นแนวคิดที่มองเห็นเป็นเรื่องปกติ การศึกษาในปัจจุบันได้ให้ความสาคัญกับปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังคากล่าวที่ว่า “ทาอย่างไรในการปฏิรูปการศึกษานั้น ต้องระวังการบริหารจัดการให้มี
ความรอบคอบ มีธรรมาภิบาลในการวางแผนต้องยึดหลักการวางรากฐานของอนาคตเยาวชนของเรา คนของเราใน
อนาคตอย่าไปทาอะไรฉาบฉวย คานึงถึงความยั่งยืน ลดความ ขัดแย้ง อย่าเอาประเทศไปเสี่ยงภัย” (สานักโฆษกสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2557, สื่อออนไลน์)
จากที่กล่าวมาผู้วจิ ัยมีความสนใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริ หารและ
ครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง โดยมีความสนใจว่า ผู้บริหารได้นาหลักการในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษามากน้อยเพียงใด และครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง
มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในเขตนี้มากน้อยเพียงใด ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาดอยตุง ซึ่งจะเป็นแนวทางนาไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่
มีตอ่ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจาแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่ง
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กรอบแนวคิด
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งหลัก ธรรมาภิบาล ที่ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานโดยกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
ตัวแปรต้น (Independence Variables)
ตัวแปรตาม (Dependence Variables)
สถานภาพส่วนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ตาแหน่ง

ความคิดเห็นครูต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน คือ
1. หลักนิตธิ รรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า

สมมุตฐิ าน
1. ครูผู้สอน ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน
2. ครูผู้สอน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน
3. ครูผู้สอน ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน คือ
1. ด้านหลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. ด้านหลักความโปร่งใส
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ
6. ด้านหลักความคุ้มค่า
ประชากร ได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อน กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 20 กลุ่ม จานวน 1,731 คน
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อน กลุ่ ม เครือ ข่ า ยพั ฒ นาการศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ซึ่งแต่
ละกลุ่มมีลักษณะภายในกลุ่มที่หลากหลาย แต่ระหว่างกลุ่ม มีความคล้ายคลึงกัน จากนั้ นสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดย
วิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 107 คน จาก 8 โรงเรียน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยในครั้งนีผ้ วู้ จิ ัยได้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นครูตอ่ การบริหาร
สถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
ตอนที2่ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นครูตอ่ การบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิ
บาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง 6 ด้านประกอบด้วย 1)ด้านหลักนิติธรรม 2)ด้านหลักคุณธรรม 3)ด้าน
หลักความโปร่งใส 4)ด้านหลักการมีส่วนร่วม 5)ด้านหลักความรับผิดชอบ 6)ด้านหลักความคุ้มค่า มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)
ตอนที่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุงของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบปลายเปิด
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการจากเอกสารตาราต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบเสนอแนะ
แก้ไขเนือ้ หาและการใช้ภาษา
3. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ์และความควบคุมของ
เนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว
นามาหาค่าเฉลี่ย เลือกข้อคาถามที่มีคา่ IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าเป็นข้อคาถามที่อยู่ในเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหาที่
ใช้ได้ และได้คา่ IOC เท่ากับ 1.00
4. นาแบบสอบถามที่แกไขตามคาแนะนามาดาเนินการทดสอบ (Try-out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30
คน ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha ได้คา่ ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.82
5. ทาการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนีผ้ ู้วจิ ัยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อ
เรียนผู้อานวยการโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง ขออนุญาตเข้าทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง
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2. ขอความร่วมมือจากครูผู้สอน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 107
คน เพื่อกรอกแบบสอบถาม
3. การเก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย รวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่ ก าหนดและได้ รั บ
แบบสอบถามคืน จานวน 107 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. นาแบบสอบถามที่ได้คนื มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ก่อนนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ
(percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษาความคิดเห็นครูต่อการบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) : X และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation):(S.D.) นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
3. ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิ
บาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบที (t-test) ในกรณี
ตัวแปลต้นสองตัว และใช้สถิตเิ อฟ (F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปร
ต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป ถ้าพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ไปทาการ
ทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)
4. วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดของความคิดเห็นครูต่อการบริหารสถานศึกษาตาม หลัก
ธรรมาภิบาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุงที่ได้จากแบบสอบถามโดยการจัดกลุ่มวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) ตามองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี่ และนาเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 64.49 มี
กลุ่มอายุ ระหว่าง 30 -39 ปี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 43.92 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 84 คนคิดเป็น
ร้อยละ 78.50 ส่วนมากดารงตาแหน่งเป็นข้าราชการครู จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 71.03
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักความคุ้มค่า การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ การ
ปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
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2.1 ด้านหลักนิติธรรม
ความคิดเห็นครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านหลักนิติธรรม มีการปฏิบัติโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหาร
จัดการด้วยความเป็นธรรมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆด้วยความถูกต้อง ชัดเจน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานการเงิน งบประมาณ พัสดุ ตามระเบียบของทางราชการ มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการกระจายอานาจการพัฒนา
บุคลากรอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ไม่มกี ารเลือกปฏิบัติ มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านหลักคุณธรรม
ความคิดเห็นครูตอ่ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอย
ตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านหลักคุณธรรม การปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในความถูก ต้อง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความสาคัญกับครู บุคลากรอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักคุณธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
2.3 ด้านหลักความโปร่งใส
ความคิดเห็นครูตอ่ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอย
ตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านหลักความโปร่งใส มีการปฏิบัติโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานบุคคล
ด้วยความโปร่งใส แสดงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานของครู บุคลากรชัดเจน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
รองลงมา คื อ ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาสามารถอธิ บายชี้แ จง ทิ ศ ทางการด าเนิน งาน โครงการ/แผนงานให้ กั บ
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชน ทุกคนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง มีการ
ปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
2.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม
ความคิดเห็นครูตอ่ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอย
ตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู
บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือตัดสินใจในการดาเนินงานที่สาคัญของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ประเมินผลงานและเสนอความเห็น เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มและมีพลังในการทางานร่วมกั น การปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก
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2.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ
ความคิดเห็นครูตอ่ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอย
ตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านหลักความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและ
มีจิตสานึกในหน้าที่ที่มีต่อสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
บุคลากรเกิดความตระหนัก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ทั้งต่ อตนเองและสังคม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษากล้าที่จะยอมรับผลที่เกิดจากการตัดสินใจและการกระทาของตนเอง
และร่วมรับผิดชอบผลการกระทาของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
2.6 ด้านหลักความคุ้มค่า
ความคิดเห็นครูตอ่ การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอย
ตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านหลักความคุ้มค่า มีการปฏิบัติโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คื อ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู
นักเรียนประหยัดพลังงานและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนาวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
และสร้างความตระหนักให้แก่ครู นักเรียน ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลั กธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จาแนกตามสถานภาพ คือ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่ง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
3.1 จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่ง
พบว่าความคิดเห็นของครู ต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และ ตาแหน่งโดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
4. ข้อ เสนอแนะตามความคิดเห็ นครูต่ อการบริหารสถานศึ กษา ตามหลั กธรรมาภิบาล กลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สรุปได้ดังนี้
4.1 ด้านหลักนิติธรรม
ผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเท่าเทียมกัน ภายใต้ข้อตกลงเดียวกัน
เพื่อให้เกิด ความยุติธรรควรทาประชาวิจ ารณ์ทุกเรื่อ งก่อ นออกกฎระเบี ยบและควรปฏิบัติต ามกฎระเบี ยบอย่า ง
เคร่งครัด ควรมีการบริหารงานในเชิงการกระจายอานาจให้มีความเสมอภาคและทั่วถึง ควรมีการปฏิรูปกฎระเบียบให้
ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และวางแนวทางการปฏิบัตใิ ห้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัตติ รงกัน
4.2 ด้านหลักคุณธรรม
ผู้บริหารสถานศึกษาควรยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงาน และคานึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียน
เป็นสาคัญ ควรกล้าคิดกล้าทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี ด้วยความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ ควรนาหลักธรรมทางศาสนา มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ร่วมมือร่วม
ใจกันทางาน
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4.3 ด้านหลักความโปร่งใส
ผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน ควรชี้แจงระเบียบการพิจารณาความดีความชอบอย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อป้องกันความขัดแย้งในสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชน รับทราบ
ข้อ มูล เกี่ ยวกับความโปร่ง ใสในการด าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ควรเปิ ด เผยข้ อมู ลเกี่ย วกั บระบบบั ญชีต่า ง ๆ ให้
บุคลากรภายในโรงเรียนทราบ
4.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครู มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการดาเนินงานที่
สาคัญของสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์และ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านต่าง ๆ ให้มากขึ้น
4.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงความรับผิ ดชอบ ก่อนที่จะโยนความ
รับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
4.6 ด้านหลักความคุ้มค่า
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทางประเมินความคุ้มค่า เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและการดาเนินงานใน
ครัง้ ต่อไป ควรมีการชีแ้ จงรายละเอียดในการดาเนินการตามโครงการและการจัดซือ้ จัดจ้างที่เหมาะสมและเป็นจริง

สรุปผลและอภิปรายผล
1. การศึกษาความคิดเห็นครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากผลการวิจัยเมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้านมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง
นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา และมีความเข้าใจในหลักการของธรรมาภิบาล อีกทั้งยังนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการทางานในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของ
สันถวันท์ พยาเลี้ยง (2552) ได้ศึกษา การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษาและศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ในโรงเรียน
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มีต่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นตามหลั ก ธรรมาภิบ าล จ าแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ทางาน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นการศึกษาของครูแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยพบว่า
1.1 ด้านหลักความคุ้มค่า
ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ การบริ ห ารสถานศึก ษา ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล กลุ่ ม เครือ ข่ า ยพั ฒ นา
การศึกษาดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ด้านหลักความคุ้มค่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู นักเรียนประหยัด
พลังงานและร่ วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการนาหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้ครู นักเรียนตระหนักในเรื่อง
การประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า และให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและต่อ
ตนเอง ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระปรเมศวร์ ปญฺญาวชิโร (2554) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ระดับความคิดเห็นเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในด้าน
หลักความคุ้มค่า มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
1.2 ด้านหลักความรับผิดชอบ
ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ การบริ ห ารสถานศึก ษา ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล กลุ่ ม เครือ ข่ า ยพั ฒ นา
การศึกษาดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ด้านหลักความรับผิดชอบ ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและมีจิตสานึกในหน้าที่ที่
มีตอ่ สถานศึกษา ทั้งนี้เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษา มีความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง มีความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อ
การบริหารงานในสถานศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบ นามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ พระสกล ฐานธมฺโม (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้า น พบว่าผู้ บริ หารและครู ผู้ส อนมีค วามคิ ดเห็น ต่อ การบริห าร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และในด้าน
หลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.3 ด้านหลักนิติธรรม
ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ การบริ ห ารสถานศึก ษา ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล กลุ่ ม เครือ ข่ า ยพั ฒ นา
การศึกษาดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ด้านหลักนิติธรรม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม
เป็นไปตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบัง คับต่างๆด้ว ยความถูก ต้อง ชัดเจน ทั้ งนี้เพราะการปฏิบัติง านต่างๆของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นกรอบในการ
บริหารงาน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติ โพธิสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมือ งที่ ดี ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อ าเภอแม่ส รวย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในอาเภอแม่สรวยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด้านหลักนิติ
ธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.4 ด้านหลักความโปร่งใส
ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ การบริ ห ารสถานศึก ษา ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล กลุ่ ม เครือ ข่ า ยพั ฒ นา
การศึกษาดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ด้านหลักความโปร่งใส ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส
แสดงหลั กเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานของครู บุค ลากรชัดเจน ทั้ งนี้เพราะผู้ บริห ารสถานศึก ษามีการแจ้ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานให้แก่คณะครูทราบล่วงหน้า อีกทั้งยังมีหลักฐานในการประเมินผลปฏิบัติงาน
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อย่างเพียงพอ ชัดเจน โปร่งใส ซึ่งผู้อยูใ่ ต้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบได้ ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษา
ของ พระสกล ฐานธมฺ โม (2556)
ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจัง หวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และในด้านหลักความโปร่งใส ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
1.5 ด้านหลักคุณธรรม
ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นา
การศึกษาดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ด้านหลักคุณธรรม ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ โดย
ยึดมั่นในความถูกต้อง ทัง้ นี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู บุคลากรปฏิบัตหิ น้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
และยึดมั่นในความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระ
สกล ฐานธมฺโม (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู บริหารสถานศึกษา ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นตอการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้า น พบว่า ผู้ บริ ห ารและครูผู้ ส อนมีความคิ ด เห็ น ตอการบริ ห ารสถานศึก ษาตามหลั กธรรมาภิบาลของผู บริ ห าร
สถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และในด้านหลักนิตธิ รรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก
1.6 ด้านหลักการมีส่วนร่วม
ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นา
การศึกษาดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก ด้านหลักการมีส่วนร่วม ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น หรือตัดสินใจในการดาเนินงานที่สาคัญของสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะการดาเนินงานในด้าน
ต่างๆของสถานศึกษา ต้องอาศัยความความคิดเห็นและความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งจะนาไปสู่
ความสาเร็จขององค์กร ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติ โพธิสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน พบว่าการใช้หลักธรรมาภิบ าลในการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในอาเภอแม่สรวยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด้านหลักการ
มีส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤนาถ สุกใส (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยภาพรวมพบว่า ธรรมาภิบาลของในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็กโดย
ภาพรวมและรายข้อ ทัง้ 6 ด้านมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยการสนับสนุนจากบุคคลหลาย
ฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.น้าฝน กันมา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้คาปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยตุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งราย เขต 3 ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่า งดี ย่ิ ง ในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวมรวมข้อมูล จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
A study of Potential development Demand of Child Care teacher, WiangKaen
district. Chiang Rai province
เอมอร อินเทพ1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Aimom Intep e1* and Thidawan Unkong 2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายและศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพตาม
ความต้องการของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จานวน 76 คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเองของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย และตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t–test และ F-testผลวิจัยพบว่า ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
บริหารจัดการในห้องเรียน ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการวัดผลและ
ประเมินผลโดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ ครูผู้ดูแลเด็กต้องการให้เพิ่มการฝึกอบรมด้านการวัดผลประเมินผลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก

Abstract
This research aims to study and compare the developmental potential of administrators, teachers, child
development center, wiang Kaen district in Chiang Rai, the little boys, and the study of the problem and
suggestions for a strategic approach to capacity development needs of teachers in child care child development
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center, small.Amphoe wiang Kaen district, Chiang Rai province, samples used in research include: child care
teacher child development center in Chiang Rai, wiang Kaen district small number of 76 people a tool to collect
information is a questionnaire which is divided into 3 episodes contains episode 1 General information. Of the
respondents, episode 2 a requirement in the development of child care teachers. In a small child development
center, Amphoe wiang Kaen, Chiang Rai province and episode 3 suggestions, guidance on how to develop the
potential of administrators, teachers, child development centre in toddlers and wiang Kaen district, Chiang Rai
province, and then bring the data analysis, data analysis, using the percentage frequency values ( X )Standard
deviation (S.D.) t – test and F-test esearch and found that the The teacher child caregivers in child development
center, Tai Mueang District, there is a need in the development in every aspect. Overall, the 5 side in every
aspects. When the aspect that the highest ranked from high to low: the learning management in classroom
management. Media learning. And academic activities in the curriculum. The measurement and evaluation of the
development is the teacher child caregivers need increase the training evaluation to improve efficiency better.
Keywords: Leadership Effectiveness Education

บทนา
เนื่อ งจากการศึก ษามีความส าคัญ และถือ เป็ น หัว ใจหลั กในการพั ฒ นาประชากรในประเทศให้มีค วามรู้
ความสามารถและดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายประเทศจึงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษา
แก่ประชากรในประเทศของตน โดยเริ่มปลุกฝังการศึกษาที่ดีและมีมาตรฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย ดังจากผลการวิจัย
และติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของไทยพบว่า เด็กปฐมวัยกาลังถูกเร่งรัดให้มีพัฒนาการที่เกินวัยอย่างไม่สมดุล
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต เช่น เร่งรัดพัฒนาการด้านวิชาการที่เกินวัยเพื่อ
โอกาสในการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนประถมชื่อดังจึงเกิดปรากฎการณ์กวดวิชาตั้งแต่อนุบาล ทั้งในช่วงวันหยุดและวัน
ปิดเทอมเร่งเรียนเขียนอ่าน เกินพัฒนาการเด็กซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากคาดหวังของผู้ปกครองที่
ต้องการให้เด็กอนุบาลอ่านออกบวกลบเลขได้การเร่งเรียน เขียนอ่าน เกินพัฒนาการเด็ก จากปรากฏการณ์การ
สอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนประถมชื่อดัง ซึ่งเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ได้แก่ คาดหวังของผู้ปกครองที่ต้องการให้เด็กอนุบาลอ่านออกบวกลบเลขได้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการวัดผลด้วยการทดสอบความรู้ด้านเนื้อหาสาระ
และน าผลคะแนนมาใช้ใ นการจั ดอั น ดับเพื่อ ประเมิน เด็ก ทาให้ ระบบการเรี ย นการสอนเด็ก ในระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นการท่องจาความรู้ เพื่อให้เด็กสามารถอ่านเขียนและคิดคานวณได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริม
พัฒนาการที่เน้นเฉพาะด้านเนื้อหาสาระ โดยขาดการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการได้แก่ การคิดแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการไม่ให้เวลากับการพัฒนาด้านคุณธรรมและคุณลักษณะที่จาเป็ น
ต่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต ส่งผลให้เด็กขาดแรงจูงใจการเรียนรู้ขาดทักษะในการทางานร่วมกับคนอื่น และขาด
ทักษะความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรวมถึงการวัดผลด้วยการทดสอบความรู้ดา้ นเนื้อหาสาระ ทาให้ระบบการ
เรียนการสอนเด็ก ซึ่งเป็น การสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้จากหน้าต่างแห่งโอกาส เพราะเด็กในช่วงปฐมวัยสมองจะ
เปิดรับการเรียนรู้ได้ดที ี่สุด โดยเฉพาะทักษะด้านพฤติกรรม เช่น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางอารมณ์ การพูด
และการเคลื่อนไหว แต่เมื่อเด็กถูกพัฒนาทักษะเพียงด้านเดียวส่งผลให้เด็กขาดแรงจูงใจการเรียนรู้ ขาดทักษะในการ
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ทางานร่วมกับคนอื่นและขาดทักษะความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่ง เป็นการเสียโอกาสที่มีอยู่อย่างจากัดใน
การสร้างทักษะทางด้านพฤติกรรมซึ่งจะส่งผลต่อคุณลักษณะความสาเร็จด้านการศึกษาและการทางานในอนาคตของ
เด็ก (ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, 2559, สื่อออนไลน์ และสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,2554 ,สื่อออนไลน์ )
นอกจากนี้ยังพบว่ามีหลายสาเหตุที่ทาให้การพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัยยังไม่ดีเท่าที่ควรนัก เช่น ความ
แตกต่างด้านคุณวุฒิ วัยวุฒขิ องครูผู้ดูแลเด็กความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก
ครอบครัวทีม่ ผี ู้ปกครองที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่าและฐานะยากจน เด็กจะมีปัญหาด้านความพร้อมในการเรียนรู้และปัญหา
ทางโภชนาการ ขณะที่ครอบครัวที่ฐานร่ารวยและวุฒกิ ารศึกษาสูงแม้จะมีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูก
แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการที่สาคัญตามช่วงอายุของเด็ก จึงมีความคาดหวัง
ว่าเด็กอนุบาลต้องอ่านเขียนเป็นและบวกเลขได้ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมยัดเยียดความรู้ผ่านการสอนแบบเร่งเขียนเร่ง
อ่าน และการใช้ส่อื เทคโนโลยีในการเลี้ยงดูเด็กยิ่งทาให้เด็ดมีความบกพร่องในการเรียนรู้ในห้องเรียนมากขึ้นการขาด
ความรู้ความเข้าในที่ถูกต้องในการจัดการศึกษาปฐมวัยของครู ผู้บริหารและสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย จึงมุ่งเน้นให้เด็กเรียนอ่านเขียนมากเกินวัยและเน้นการสอนให้เด็กท่องจา
เนื้อหาสาระมากกว่าการฝึกทักษะกระบวนการ ทาให้เด็ กขาดทักษะการคิดไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ขณะที่
ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนมีกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาแบบมุง่ การสร้างชื่อเสียงจึงเน้นการจัดการศึกษาที่มุ่ง
เตรียมเด็กสาหรับการสอบแข่งขันเพื่อให้ได้รางวัล แทนการจัดการศึกษาที่พัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมถึงปัญหาที่หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบด้านการศึกษาไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในทุกสังกัดให้มีคุณภาพที่ทั่วถึง จึงทาให้เกิดระบบการติวเพื่อเข้าโรงเรียนประถมที่มีช่ือเสียงตั้งแต่ระดับ
อนุบาลรวมทั้งระบบการผลิตครูปฐมวัย เนื่องจากอัตราเงินเดือนครูที่สูงขึ้น รวมถึงค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการให้
บุตรหลานเป็นครูเพื่อเป็นเส้นทางสู่การเข้ารับราชการเพราะมีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิต ส่งผลให้เกิด
ค่านิยมในการเลือกเรียนครูสูงขึ้น ขณะที่ระบบผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษายังขาดกลไกในการกากับติดตามที่มี
คุณภาพ เช่น การเปิดรับนักศึกษาครูปฐมวัยจานวนมาก บางสถาบันรับนักศึกษาจานวนมากถึง 400 คนต่อรุ่น ส่งผล
ต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจากอัตราส่วนของคณาจารย์สาขาปฐมวัยไม่สอดคล้องกับจานวนนักศึกษาซึ่งกระบวนการพัฒนาครูปฐมวัยให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถทาได้ด้วยการบรรยายเท่านั้นแต่จาเป็นต้องมีการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้นิเทศเพื่อพัฒนาความรู้ ทัก ษะ และเจต
คติต่อวิชาชีพแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิดเป็นรายบุคคล และอีกสาเหตุหนึ่งคือ หลักสูตรที่มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหา
และการวัดผลที่มุ่งการตัดสินมากกว่าการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการวัดประเมินผลระดับประถมศึกษา
ตอนต้นที่มุ่งเน้นให้เด็กท่องจาความรู้จานวนมากโดยละเลยการประเมินด้านทักษะ คุณลักษณะ และคุณธรรมจึงไม่
สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุ 6-8 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) ซึ่งยังอยู่ในช่วงปฐมวัยและขาด
การสร้างรอยเชื่อมต่อกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยคานึงถึงพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ นอกจากนี้ครูอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลและ ศูนย์
เด็กเล็กส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นการวัดผลด้านความรู้ความจาโดยขาดการประเมินตามสภาพจริง รวมถึงหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาของรัฐยังมุ่งประเมินเพื่อตัดสินมากว่าการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนอีกทั้งยังมีการจัด
สอบวัดความรู้ระดับชาติตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) จึงส่งผลให้โรงเรียนและผู้ปกครองเร่งให้เด็กอ่านออกเขียน
ได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมสาหรับการทดสอบและการสอบแข่งขัน ต่าง ๆ (สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2554, สื่อออนไลน์)
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ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพตนเองทาให้เห็นว่าการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยมีความสาคัญอย่างไร และ
จัดอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมที่จะทาให้เด็กปฐมวัยพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพหรือลองคิดหรือเลือกดูก็ได้ว่า
อยากให้ลูกหลาน ของเราเป็นเด็กและเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนระหว่างเด็กที่มีความสุขในการเรียนหรือทากิจกรรม
ต่าง ๆ ทาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มีความมั่นใจรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม รู้จักคิด รู้จักพูด รู้จักแก้ไขปัญหา รู้จัก
ค้นหาคาตอบหรือมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สังคมและสติปัญญาพร้อมที่จะเรียนในระดับสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพและ
ศักยภาพ กับเด็กที่ต้องถูกบังคับเรียนเขียนอ่านด้วยความทุกข์ ในสิ่งที่ยังไม่มีความพร้อม ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
เพราะไม่เคยถูกปล่อยและส่งเสริมให้คดิ อย่างอิสระ ไม่รู้จักแก้ปัญหา เก็บกดที่ไม่ได้เล่นไม่ได้ทาอะไรในสิ่งที่วัยเด็กควร
ได้ทา เมื่อเด็กมีโอกาสก็จะหาวิธีที่จะชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปโดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิด ซึ่งก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้เด็กส่วนหนึ่งมีปัญหาเหมือนเช่นปัจจุบันที่ผู้ใหญ่หลายคนกาลังหนักใจอยู่ก็เป็นได้ยังไงฝากให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวน เข้าใจและให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไปด้วยเพื่อให้เกิดผลการ
เรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ตอ่ ตัวเด็กมากที่สุด ครูผู้ดูแลเด็กจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ครูผู้ดูแลเด็กส่วนมากจบเพียงระดับมัธยมปลาย
ครูขาดการอบรม ครูไม่ได้จบสาขาปฐมวัยโดยตรง อีกทั้งครูผู้ดูแลเด็กยังขาดสวัสดิการที่เป็นการสร้างความพึงพอใจ
ความต้องการจาเป็นของครูผู้ดูแลเด็ก ทั้งเงินเดือนด้วยภาระหน้าที่ที่ได้รับมากเกินไปไม่เหมาะสมกับเงินเดือนที่ได้รับ
ความก้าวหน้าของหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็กไม่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความรูค้ วามสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารไม่รับฟังความเห็นซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่ยอ่ มส่งผลกระทบถึงความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็ก และส่งผลกระทบ
ต่อการจัดประสบการณ์ของครูผู้ดูแลเด็ก และส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์,2551) จากที่
กล่าวมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกันและยังเป็นพื้นที่ชายขอบ
การติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกมีความลาบาก
ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพตนเองของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กให้ดีข้นึ ส่งผลต่อการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิ การศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของครูผดู้ ูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

- Proceedings -

898

กรอบแนวคิด
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาศักยภาพของครูผดู้ ูแลเด็ก
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านบริหารจัดการในห้องเรียน
ด้านการใช้ส่อื การสอน
ด้านการวัดผลและประเมินผล

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้ดูแลเด็ก

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย โดยมุ่งศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเอง โดยกาหนดขอบเขตการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านมาเป็นแนวทางในการศึกษาการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ดังนี้
1. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
3. ด้านบริหารจัดการในห้องเรียน
4. ด้านการใช้ส่อื การสอน
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ดังนี้ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จานวน 76 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาศักยภาพตนเองของครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษาแก่เด็กระดับปฐมวัย แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการพัฒนาศักยภาพตนเองของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงรายแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ
1. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
3. ด้านบริหารจัดการในห้องเรียน
4. ด้านการใช้ส่อื การสอน
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้จัดการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทาการศึก ษาขอบข่ า ยการพั ฒ นาศั กยภาพตนเองของครูผู้ ดู แลเด็ก ในศู น ย์พั ฒ นาเด็ก เล็ก จากตารา
เอกสาร บทความ และการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นแนวทางการสร้างเครื่องมือสาหรับรวบรวมข้อมูล
2. สร้างเครื่องมือเกี่ยวกับการสารวจความต้องการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพตนเองของครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อเป็นให้ได้มาซึ่งแนวทางที่จะสามารถปฏิบัตไิ ด้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นาเครื่องมือที่สร้าง(แบบสอบถาม)เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อขอคาแนะนาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
4. นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านให้คาแนะนาให้เหมาะสมและตรวจสอบ
โดยนามาหาค่า IOC
5. นาเสนอเครื่องมือที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบอีกครัง้
6. จัดพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีการวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนี้
1. การแจกแจงความถี่ (Frequency)
2. ค่าร้อยละ (Percentage)
3. ค่าเฉลี่ย (Mean)

ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สรุปผลได้ดังนี้
1. ความต้อ งการในการพัฒ นาศั กยภาพของครู ผู้ดู แลเด็ ก ศูน ย์พั ฒนาเด็ กเล็ ก อาเภอเวียงแก่ น จั งหวั ด
เชียงราย จาแนกเป็นรายด้านในภาพรวมครูผู้ดูแลเด็กมีความต้องการในการพัฒนาในระดับมากที่สุด โดยมีความ
ต้องการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้มากที่สุดรองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการในห้องเรียน และด้านการใช้ส่ือ
การเรียนรู้ ตามลาดับ ส่วนที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ด้านการวัดผลประเมินผล ดังนี้
1.1 ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดทาเอกสารและผลงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเด็กรองลงมา คือ การฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาตนเองด้านหลักสูตร และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามลาดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
หลักสูตรเพื่อนามาจัดทาเป็นแผนการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม และมีการจัดทาสื่อ นวัตกรรมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
1.2 ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ด้านการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางและฝึกปฏิบัตไิ ด้สอดคล้อง
กับผู้เรียน รองลงมา คือ การใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพเด็กให้เหมาะสมกับวัย และการ
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามลาดับ ส่วนที่มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การจัด
กิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
1.3 ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ด้านการบริหารจัดการในห้องเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบโครงงานรองลงมา คือ การจัดทาวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในชั้นเรียน และการนาจิตวิทยาการเรียนการสอนนามาใช้การ
จัดการเรียนรู้ และการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในชั้นเรียน ตามลาดับ
ส่วนที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
1.4 ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ การนาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองด้านการใช้ส่อื การเรียนรู้ที่หลากหลาย และการจัดประกวดสื่อการเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มีการพัฒนาสื่อให้มีความหลากหลายและทันสมัย ตามลาดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การผลิตสื่อการ
เรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายการจัดการเรียนรู้
1.5 ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ด้านการวัดผลและประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการวัด ผลและประเมินผล รองลงมา คือ การฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองด้ านการวัดผลและประเมินผล และมีการประเมินผลการพัฒนาการของนักเรียนและมีการวัดและ
ประเมินครูผู้ดูแลเด็กอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามลาดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ การวัดและประเมินผลโดยการ
จัดทาเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
2. การเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียง
แก่น จังหวัดเชียงราย โดยจาแนกตามเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
2.1 จาแนกตามอายุและเพศ พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ ด้านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านบริหารจัดการในห้องเรียนด้านการใช้ส่ือการสอนและด้านการ
วัดผลและประเมินผล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และพบว่าในเพศหญิงทุกช่วงอายุมีความต้องการใน
การพัฒนามากกว่าเพศชาย
2.2 ผลการวิเคราะห์ข้ อมูลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการในการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ทางาน พบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านบริหารจัดการในห้องเรียนด้านการใช้สื่อการสอนและด้านการวัดผลและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ที่สาคัญดังนี้
3.1 ด้านการวัดผลและประเมินผล การฝึกอบรมพัฒนาตนเองด้านการวัดประเมินผลจัดทาแฟ้มผลงาน
เด็กและแฟ้มประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล
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3.2 ด้านการบริหารจัดการในห้องเรียน มีกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานมีวิจัยในชั้นเรียนครู
ต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนเหมาะสาหรับการเรียนรู้
3.3 ด้านการใช้ส่อื การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ควรเหมาะสมกับเด็ก นาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ ครูควรมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้มีประเด็นสาคัญมาอภิปรายดังนี้
สภาพการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูผู้ดูแลเด็ก มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของตนเองมากที่สุด คือ ด้าน
การจัดการเรียนรู้ดา้ นการบริหารจัดการในห้องเรียน ด้านการใช้ส่อื การเรียนรู้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
และด้านการวัดผลและประเมินผลตามลาดับ เนื่องจากศักยภาพทั้ง 5 ด้าน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้ดีขึ้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของมยุรี สะสาง (2555) ครูต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะความแตกต่างของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียน
เป็ นส าคั ญอย่า งจริง จัง และเสริม สร้ างคุณ ธรรม จริ ยธรรมให้เกิด ขั้ นกั บผู้ เรี ยนอย่างต่อ เนื่อ ง และสอดคล้ องกั บ
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542,หน้า 2-3) ได้ให้เหตุผลถึงความจาเป็นที่ครูต้องพัฒนา
ตนเองไว้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สาหรับสัง คม อนาคต การปฏิรูป
การศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีครูผู้สอนเป็นตัวจักรสาคัญตัวหนึ่ง
ในการขับเคลื่อน ดังนัน้ ครูตอ้ งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ครูต้องพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่ ต้ อ งใช้ ก ระบวนการ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นตามความถนั ด
ความสามารถและความสนใจ มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการลงมือปฏิบัตเิ พื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ ยตนเองให้มากที่สุด
เนื่องด้วยความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับที่มากที่สุดนั้น อาจมา
จากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่มีการปฏิรูปการศึกษาทาให้ครูต้องตื่นตัวในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพื่อปรับให้เข้ากับกรอบความคิดในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องมีการความเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีมากขึ้น ทาให้มีปัจจัยเสริมหลายแบบที่ครูสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้หลากหลาย มีความสนุกสนานในการเรียนและพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งสถานศึกษาก็ยังมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในห้องเรี ยน รวมทั้งการ
ผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนอย่างเข้มข้นและประเมินตามสภาพจริง ทั้งในส่วนของเอกสาร ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยและทักษะความรู้ เทคนิคการสอน และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ดังนั้นครูผู้ดูแลเด็ก
จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและส่งผลที่ดีต่อผู้เรียนต่อไป
โดยตามคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัยเห็นว่า ครูผู้ดูแลเด็กมีส่วนสาคัญในการปลูกผังลักษณะที่ดีของผู้เรียนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ดังนั้นครูผู้ดูแลเด็กจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านโดยเด็กในวัยนี้เรียนรู้โดยการกระทา ครูจาเป็นต้องให้เด็กได้ลงมือทา ครูผู้ดูแลเด็ก
จาเป็นต้องได้รับการเพิ่มคุณวุฒิ การมีทักษะ และเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ดา้ นวิชาการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
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มีการเปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาต่อ เมื่อครูได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ จนมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กตามมาตรฐานเดียวกัน ย่อมส่งผลให้การพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยอยู่
ในระดับและมาตรฐานเดียวกันทุกท้องที่
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรพบว่าครูผู้ดูแลเด็กมีความต้องการในการพัฒนาในส่วนการจัดทา
เอกสารและผลงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อให้เอกสารและผลงานวิชาการมี
ความเหมาะสมและสามารถเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีรูปแบบ เนื้อหา ครอบคลุมตามหลักสู ตรระดับ
ปฐมวัย สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเหียน (2558) อ้างอิงใน แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา 2558–2562 คือการพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการและสติปัญญาทาง
อารมณ์ ที่เ ข้ ม แข็ ง สามารถศึ ก ษาหาความรู้ แ ละต่อ ยอดองค์ ค วามรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองโดยพั ฒ นาหลั ก สู ต รและปรั บ
กระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการการเรียนรู้ให้
หลากหลายทั้งด้านวิชาการทักษะชีวิตและนันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะดนตรีกีฬาวัฒนธรรมศาสนาประชาธิปไตย
ความเป็นไทยและเรื่องอาเซียนศึกษาให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้าง
นิสัยใฝ่รู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับฟังความเห็นของผู้อ่ืนและการต่อยอดสู่ความคิด
สร้างสรรค์ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณะประโยชน์ ดัง นั้นการจัดทาเอกสารและผลงานทาง
วิชาการควรมีแนวทางในการจัดทาที่มรี ูปแบบตรงกับหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากที่สุด
ด้านการจัดการเรียนรู้พบว่าครูผู้ดูแลเด็กมีความต้องการในการพัฒนาในส่วนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ในการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางและฝึกปฏิบัติได้สอดคล้องกับผู้เรียนซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันใน
ความต้องการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการดังที่กล่าวมาก่อนหน้า สอดคล้องกับการศึกษาของสุจิตรา แบบประเสริฐ
(2552) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาพบว่าส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ มาจากการจัดการเรียนการสอนที่ดีด้วย เพราะถ้าหากครูมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบเดิมคือครูบอกหรืออธิบายเป็นผู้ให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว จะส่งผลให้นักเรียนขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์
และทักษะการตัดสินใจ ทาให้คุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ภายในห้องเรียนไม่มีการพัฒนากว่าเดิม เช่นเดียวกันผล
การศึกษาของสอดคล้องกับวรินทรทิพย์ปรมัตถ์ชญานนท์(2551, หน้า 27,33) การจัดแบบการเรียนการสอนในรูปการ
พัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ แตกต่างจากรูปแบบเดิม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทา
กิจกรรมด้วยตนเองครูยอมรับการตัดสินใจของนักเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดประสบการณ์ให้เหมาะสม
กับวัยจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่จึงสามารถ
นามาใช้ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นทาให้ผู้เรียนมีทักษะปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ เพิ่มมากขี้นกว่าการเรียนการ
สอนในรูปแบบเดิมอย่างมาก
ด้านการบริหารจัดการในห้องเรียนพบว่าครูผู้ดูแลเด็กมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบโครงงาน เนื่องจากการใช้เทคนิ คการสอนแบบโครงการเป็นการบูรณา
การความรู้ในหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกันสอดคล้องกับผลการศึกษาของวัฒนา มัคคสมัน (2544)ได้กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้บรรยากาศที่
เป็นมิตร มีอิสรเสรีให้เกียรติให้ ความสาคัญแก่เด็กในฐานะคนคนหนึ่งที่มีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนสร้างความรู้สึกที่
มั่นคง กล้าคิดการแสดง กล้าลงมือทา ครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการครูจะไม่เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้แต่จะเป็นผู้จัดสภาวะแวดล้อมของห้องเรียนและเตรียมอุปกรณ์ที่เอื้อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมใน
เรื่องราวที่เป็นความสนใจ และท้าทายความสามารถของเด็ก ให้โอกาสให้เด็กได้ประเมินผลการทางานของตนเองได้
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เห็นพัฒนาการและความสาเร็จและล้มเหลวของตน ครูเป็นผู้ให้ขอ้ มูลย้อนกลับในทางบวกและคอยแนะนาช่วยเหลือให้
เด็กได้ประสอบผลสาเร็จในการทากิจกรรม
ด้านการใช้ส่ือการเรียนรู้พบว่าครูผู้ดูแลเด็กมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในด้านการใช้ส่ือการ
เรียนรู้ในระดับมากที่สุด โดยการนาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ และมีการจัดประกวด
สื่อการเรียนรู้ เนื่องจากต้องการพัฒนาเทคนิคการสอนผ่านการใช้สื่อและนวัตกรรมที่สามารถสร้างความสนใจในการ
เรียนรู้ของเด็กและเป็นการใช้ประโยชน์จากสื่อการสอนต่อเด็กให้มากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของมฆวัน คน
กลาง (2549) ที่ว่าความต้องการในการพัฒนาตนเองในส่วนวิชาการของครูผู้สอนคือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และ
นวัตกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขซึ่งผู้วิจัย
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า หากครูผู้ดูแลเด็กสามารถประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาผลิตสื่อการเรียนรู้ได้ย่อมเป็นแนวทางที่
ดีในการใช้วัสดุทเี่ กิดประโยชน์สูงสุด นาไปสู่ส่ือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในราคาต้นทุนที่ต่า หาได้ในท้องถิ่น ดังนั้น
ครูผู้ดูแลเด็กจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในส่วนการจัดทาสื่อและนวัตกรรม การออกแบบและการ
จัดทาสื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาติและความแตกต่างของเด็กให้มากที่ สุด โดยเข้ารับการอบรมทางผู้เชี่ยวชาญหรือ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ
ด้านการวัดผลและประเมินผล ครูผู้สอนจาเป็นต้องมีการพัฒนาในส่วนงานวิชาการเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมิน ผลโดยเน้น การอบรมความรู้ ด้ า นการวั ด ผลและประเมิน ผล เพื่อ ให้ สามารถน าความรู้ ที่ไ ด้ ไปใช้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บผลการศึก ษาของวิไ ลลั ก ษณ์ เพริ ศ แก้ ว (2557)ได้ ทาการศึกษาเกี่ ย วกับการพั ฒ นา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลวาใหญ่
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนครโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลวาใหญ่ อาเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนครพบว่า สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ขาดการดาเนินการจัดทา
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการจัดกิจกรรมไม่หลากหลายตลอดการวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ ในการจั ดกิ จกรรม ส่ว นปัญ หาในการจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ พบว่า ผู้ดูแ ลเด็กเขียนแผนการจั ด
ประสบการณ์มีเนื้อหาไม่ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ งด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ซึ่งผู้ดูแลเด็กทุก
คนมี ค วามต้ อ งการในการเข้ า รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ แ ละท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเขี ย นแผนการจั ด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าว และยังสอดคล้องกับการศึกษามยุรี สะสาง (2555) ได้ทาการศึกษา
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้ดูแลเด็ก และเพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการในการพัฒนาตนเอง
พบว่าความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา ที่มีอายุต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านการ
วัดผลประเมินผลที่ยังมีความไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเรียนการสอนจึงมีความต้องการในการพัฒนาเพิ่มใน
ด้านนี้

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะนา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งสละเวลาตรวจสอบ
แก้ไขเนือ้ หาและการใช้ภาษาเพื่อให้การศึกษาอิสระนี้มีความถูกต้ องและสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ พร้อมนี้ผู้วจิ ัยขอขอบพระคุณ ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอนุบาลเชียงของ
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นางกอบกูล ตระกูลสันติไมตรี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 และนายบุญฤทธิ์ อายุยืน ผู้อานวยการกองการศึกษา เทศบาลตาบลหล่ายงาว อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย ที่ได้กรุณาให้คาแนะนาและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอบพระคุณทุก
ท่านเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณ ครูผู้ดูแลเด็ก อาเภอเวียงแก่น จั งหวัดเชียงราย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างดี
ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวที่สอนให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา
และช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้กาลังใจ รวมถึงเพื่อน ๆ ทุกคน สาหรับความห่วงใยช่วยเหลือ จนทาให้ผู้วิจัยสามารถ
ดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนีส้ าเร็จลุล่วงลงได้ในที่สุด
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การศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
The Relationship between Transformational Leadership and School
Effectiveness of Prapariyattidhamma School, Divition of Genaeral Education,
Chiangrai Rai Province
พระมหาวรพันธ์ กิตฺติสมฺปนฺโน (ขันแข็ง)1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
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บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของ
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรีย นพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา
2559 จานวน 186 รูป/คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product
moment correlation coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนพระ
ปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด เชี ย งราย ในภาพรวมและรายด้ า นมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = 0.855) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01
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Abstract
The purpose of this independent study was to study transformational leadership, school effectiveness
and the relationship between transformational leadership and school effectiveness of Prapariyattidham School,
Division of General Education, Chiang Rai Province. Data were collected from 186 people through the
questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard
deviation, and Pearson Product-Moment Correlation Coefficient.
The findings showed that 1) view of the school administrators and teachers toward transformational
leadership of school administrators of Prapariyattidham School, Division of General Education, Chiang Rai
Province in overall were at high level and data on the other side at high level. 2) The view of the school
administrators and teachers toward school effectiveness of Prapariyattidham School, Division of General
Education, Chiang Rai Province in overall were at high level and data on the other side at high level. And 3) The
relationship between transformational leadership and school effectiveness of Prapariyattidham School, Division of
General Education, Chiang Rai Province were significantly positive correlation at high level (R=0.855) of 0.01
respectively.
Keywords: Transformational leadership, School effectiveness

บทนา
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่จะทาให้การจัดการศึกษา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ความสาคัญ
ด้านการบริหารจัดการยิ่งมีความสาคัญมากขึ้นตามลาดับ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษาภาวะผู้นาที่มี
ความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้ แนวคิดทฤษฎีใหม่ที่มีช่ือเสียงเป็นที่ ยอมรับกันมากใน
ปัจจุบัน คือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นทฤษฎีภาวะผู้นาแนวใหม่ คือ ภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์
(Vision) มีการกระจายอานาจหรือการเสริมสร้างพลังจูงใจ (Empowerment) เป็นผู้มีคุณธรรม (Moral Agent) (โกเมธ
พิมพ์เบ้าธรรม, 2557, หน้า 4) นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2544) ได้กาหนดลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาที่สง่ เสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ และนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไว้
3 ลั กษณะดัง นี้ ความสามารถในการบริห ารที่ ส่งเสริม การปฏิรูปการเรี ยนรู้ ความเป็น ผู้ นาทางวิชาการ ความมี
คุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2543, หน้า 72) การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่
จะทาให้การจัดการศึกษา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ความสาคัญด้านการบริหารจัดการยิ่งมีความสาคัญมากขึ้นตามลาดับ
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษาภาวะผู้นาที่มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง
นี้ แนวคิดทฤษฎีใหม่ที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับกันมากในปัจจุบัน คือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
ทฤษฎีภ าวะผู้น าแนวใหม่ คื อ ภาวะผู้ นาที่มีวิสั ยทัศ น์ (Vision)มีการกระจายอานาจหรือการเสริ มสร้างพลั งจู งใจ
(Empowerment) เป็นผู้มีคุณธรรม (Moral Agent) นอกจากนี้ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2544) ได้กาหนด
ลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ และนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพไว้ 3 ลักษณะดังนี้ ความสามารถในการบริหารที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ ความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ ความมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหาร
การศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ
และกล่ าวถึง กันมากที่สุด มีงานวิจัยจานวนมากที่สนั บสนุน ทฤษฏีน้ีในทั่ว โลกและยืนยั นว่า ทฤษฏีส ามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ และสามารถพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในทุกองค์กร และในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็น
องค์ก ารที่ อ ยู่ใ นอเมริก า ยุ โ รป หรือในเอเชีย สาหรับในเอเชีย มีการศึก ษาวิจั ยในองค์ก ารพบว่า ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงนี้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ ผลการทางานทั้งของกลุ่ม ของผู้ใต้บังคับบัญชา เจตคติต่อการ
ทางาน ความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี
ทฤษฏีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของ Bass & Avoli ได้พัฒนารูปร่างขึ้น โดยการศึกษาวิจัย
รวบรวมข้อมูลพัฒนาละฝึกอบรมจากทุกระดับในองค์การและในสังคม ทั้งกับผู้นาทุกระดับในสังคม ทั้งกับผู้นาทุก
ระดับและไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีกิจกรรม จนถึงผู้นาที่มีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้น ทั้งในวงการธุรกิจ
อุสาหกรรม ราชการทหาร โรงพยาบาล สถานศึกษา ในต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่วัดโดยเครื่องมือวัดภาวะผู้นาพหุองค์ประกอบ (Multifactor Leadership Questionnaire:
MLQ) ที่สร้างและพัฒนาโดย Bass & Avoli เป็นภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพ และให้ความพึงพอใจมากกว่าภาวะผู้นา
แบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership)ซึ่งมีงานวิจัยเชิงประจักษ์และการศึกษาเชิงทฤษฏีจานวนมาก แสดงให้เห็น
ว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transactional leadership) มีอิทธิพลอย่างมีมัยสาคัญต่อการเพิ่มการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและขององค์การต่อมา Bass ได้เสนอภาวะผู้นาแบบพิสัยเต็ม (The full RangeModel of Leadership)โดยใช้ผล
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นา 3 แบบ คือภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง(Transformational leadership) ภาวะ
ผู้นาการแลกเปลี่ยน(Transactionalleadership) ภาวะผู้นาปล่อยตามสบาย (Laissez-faire leadership) ดังมีรายการ
ละเอียดต่อไปนี้
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง(Transformational leadership)คือการที่ผู้นาหรือผู้บริหารประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง หรือ เป็นโมเดลสาหรับผู้ตามหรือบุคลากร ผู้นาจะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทาให้ผู้
ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน และเป็นกระบวนการที่ผู้นาเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้ขึ้น
จากตามพยายามที่คาดหวังเป็นผลให้การปฏิบัติงานเกิดความคาดหวังโดยผู้แสดงบทบาททาให้ผู้ตามมีความรู้สึก
ไว้วางใจ ยินดีจงรักภักดี และนับถือทาให้ผู้ตามกลายเป็นผู้มีศักยภาพ เป็นนักพัฒนา เป็นผู้ที่เสริมแรงได้ด้วยตนเอง
ซึ่งผู้นาจะต้องยกกระดับความรู้สึกของผู้ตาม ให้ความสาคัญและคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการและวิธีการที่จะบรรลุ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทาให้ผู้ตามไม่คานึงถึงปะโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อองค์การโดยกระตุ้นระดับความต้องการของ
Bass and Avolio
ซึ่งพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Bass & Avoli มีองค์ประกอบ 4 ประการ
1.1 การมีอิทธิพลเชิงอุคมคติ (Charisma or Idealized Influence :CI or II) ผู้นาแสดงพฤติกรรมตาม
บทบาท ทาให้ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และเชื่อถือในตัวผู้นาและผู้นาได้วางแผน กาหนดแนวทาง
ให้ผู้ตามแสดงตามโดยการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision )รวมกัน โดยผู้นาซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) และรู้ถึงพันธกิจ
(Mission) ขององค์การ สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในภารกิจโดยรวม เป็นผู้นาในลักษณะที่มีพฤติกรรม เจตคติ
และค่านิยมของความเป็นผู้นา แสดงให้ผู้ตามเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ผู้ตามรู้สึกว่าเป็นไป
ได้ สร้างวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในอนาคต
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1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation-IM) เป็นกระบวนการที่ผู้นาทาให้ผู้ตามเกิดอารมณ์
กระตุ้น จูงใจให้ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็นคุณค่าของผลการปฏิบัติงาน เป็นผลทาให้ผู้ เกิด
ความพยายามในการปฏิบัตงิ านเป็นพิเศษ โดยผู้นาใช้วิธีการง่า ย ๆ ชักชวน สร้างอารมณ์ให้ผู้ตามเข้าใจวิสัยทัศน์และ
ความหมาย มีความรู้สกึ ตระหนักว่าพันธกิจ ที่ต้องทาเป็นสิ่งสาคัญเช่น ผู้นาใช้คาพูดหรือสัญลักษณ์สร้างจินตนาการ
ภาวะผู้นาการสร้างแรงบันดาลใจจะปรากฏเมื่อผู้นากระตุนเร้าใจ ผู้ตามเกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติงาน และสร้างความ
มั่นใจว่าผู้ตาม มีความสามารถกระทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดย ผู้นาสร้างความมั่นใจ ผู้นาสร้างความเชื่อใน
เหตุผลที่ทาให้ผู้ตามรับรู้ว่าสิ่งที่บุคลากรทานั้นมีวัตถุประสงค์ และสร้างความคาดหวังในความสาเร็จให้ผู้ตาม
1.3 การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation-IS) เป็นกระบวนการที่ผู้นากระตุ้นผู้ตามให้เห็น
วิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาโดยการกระทาให้ผู้ตามมีความพอใจและมีความตั้งใจด้วยการใช้สัญลักษณ์
จินตนาการและภาษาที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้ตามเข้าใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท สร้างคว ามมั่นใจและ
ส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายาม ในการปฏิบัติงานมากขึ้นและแก้ปัญหาใน
การปฏิบัตงิ านมากขึ้นและแก้ปัญหาในการปฏิบัตงิ านด้วยความเรียบร้อย การกระต้นเชาว์ปัญญา เป็นการใช้การจูงใจ
โดยให้ข้อเท็จจริง ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรม กลวิธี โครงการข้อเสนอแนะ โดยเสน
ความคิดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนับสนุนและคัดค้านโต้แย้งพยายามเน้นจุดอ่อนของวัฒนธรรมดั้งเดิม และ
เน้นจุดแข็งของวัฒนธรรมในองค์การ ซึ่งสถานการณ์ที่ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ใช้กระตุ้นเชาว์ปัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลง
กลุ่มและองค์การเมื่อกลุม่ หรือองค์การถูกคุกคามจากสภาพแวดล้อม เกิดปัญหารุนแรงเกี่ยวกับการลดประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานงานขาดประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือชารุด ขาดวัสดุอุปกรณ์ ผู้ตามไม่มาทางาน ผู้นาต้องมีอานาจ
เพียงพอที่ทาการเปลี่ยนแปลง และริเริ่มวิธีการที่สามากรแก้ปัญหาได้ที่องค์การเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับกลางจะต้องใช้สมาธิ ในการคิดค้น กลวิธีและมีกิจกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงปัญหาของตนเองและ
ผู้ตาม โดยการวิเคราะห์การวางแผนปฏิบัติและประเมินเกิดโนทัศน์ แล้วแจ้งให้ผู้ตามรู้ถึงโอกาสหรือการคุก คามที่
องค์การเผชิญอยู่ รวมทั้งจุดแข็งจุดอ่อนขององค์การและการได้เปรียบ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์การอื่น ๆ
1.4 การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(Individualized Consideration-IC) เป็นกระบวนการที่ผู้นา
ประพฤติทาตนเป็นผู้มุ่งเน้นการพัฒนา(Individualized of Followers)วินิจฉัยและยกระดับความต้องการของผู้ตาม มี
การติดต่อกับผู้ตามเป็นรายบุคคล และติดต่อสื่อสารแบบสองทาง เอาใจใส่ความต้องการตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้ตามกระจายอานาจความรับผิดชอบส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดจินตนาภาพด้วยตนเอง มีความมั่นคง สามารถ
บูรณาการความต้องการ มีทัศนาภาพที่ชัดเจนได้รับข่าวสารตามที่ปรารถนาเกิดความต้องการเฉพาะมีความรู้สึกเป็น
ตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบและควบ คุมตัวเองได้ จากนั้นผู้นาสร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ที่
กาหนด
จากสภาพปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธ รรม แผนกสามัญศึกษา
จั ง หวั ด เชี ย งราย พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ใ ห้ ค วามสนใจและขาดความเอาใจใส่ ไม่ มี ก ารถ่ า ยทอดให้ บุ ค ลากรใน
สถานศึกษาของตนให้รับทราบถึงเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ยังไม่บรรลุเป้าหมาย การช่วยเหลือระบบดูแลนั กเรียน ปรับไม่ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทาให้
เกิดช่องว่างระหว่างครูและนักเรียนอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ การร่วมมือบริหารจัดการศึกษา การมีส่วน
ร่วม ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนยังมีน้อย กระบวนการจัดการเรียนรู้ยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง ขาดสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย
ขาดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นาจึงจาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ
บริหารของตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารยุคปฏิรูปการศึกษา สร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับ
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ตนเอง มีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความกล้าคิด กล้าทา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
สถานศึกษา ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็นแบบปฏิบัติที่ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาสถานศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา (อารี กังสานุกูล, 2555, หน้า 47)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้น ผู้ วิจั ย จึ ง มีค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวั ดเชียงรายเพื่อ ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาให้ ส ามารถพั ฒ นาการบริ ห ารงานจนเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก ารทุ ก แห่ ง ในยุ ค ปฏิรู ป
การศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1. ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีความ
อุดมการณ์
2. ด้านสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุน้ ปัญญา
4. ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

ประสิทธิผลของโรงเรียน
1. ด้านความสามารถในการผลิตและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. ด้านความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ด้านความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
4. ด้านความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน

ภาพแสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยใช้กรอบแนวคิดดังนี้
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงใช้กรอบแนวคิดของ Bass & Avolio (1994, p. 213) ประกอบด้วย 4 ด้าน
ได้แก่
1.1 ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีความอุดมการณ์ ( Idealized Influence )
1.2 ด้านสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspirational Motivation )
1.3 ด้านการกระตุ้นปัญญา ( Intellectual Stimulation )
1.4 ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( Individualized Consideration )
2 ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม โดยพัฒนาและปรับปรุงแนวคิดประสิทธิผลของ Mott (1972, p.
373) แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้ า น คื อ ความสามารถในการผลิ ต และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง
ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และความสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จของ Robert V. Krejcie and
Earyle W. Morgan (1970, อ้างอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) จานวน 186รูป/คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดประสบการณ์ในการ
ทางาน และตาแหน่งหน้าที่การปฏิบัตงิ าน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่
(f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึก ษาแนวติด และทฤษฏีที่เกี่ย วข้ อ งกั บภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษากั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียน จากเอกสาร หนังสือ ตาราต่าง ๆ
2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน 3. กาหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย
4. กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
5. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
นาแนวคิดและทฤษฏีจากข้อมูลทั้งหมดมาสร้างแบบสอบถามฉบับร่างให้ครอบคลุมเกี่ยวกับภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อคาถามพิจารณาจากข้อคาถามที่มคี ่าดัชนีความสอดคล้องไม่ต่ากว่า 0.50 ถ้าข้อ
คาถามใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า 0.50 ต้องนาไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนที่จะนาไปใช้ทดลองใช้
(Try Out) หากผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ พบว่าคาถามข้อใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.50 ขึ้น
ไป จะนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการตรวจสอบสรุปประเด็น โดยหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหา
ค่าเฉลี่ย เลือกข้อคาถามที่มีคา่ IOC ตัง้ แต่ 0.50 ได้คา่ IOC ระหว่าง 0.67-1.00 นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อย
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้คา่ ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ ระหว่าง 0.67-1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. บันทึกเสนอขออนุญาตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บ
ข้อมูลการวิจัย ถึงผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษา
2. จัดส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
เชียงราย เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล และกาหนดวัน เวลาขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 15 วัน ตั้งแต่
16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
3. เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้คืน และแจกแบบสอบถามด้วยตนเองอีก ครั้ง ในรายที่
แบบสอบถามสูญหายหรือไม่สมบูรณ์ โดยขยายเวลาอีก 5 วัน
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย โดยใช้สถิตคิ ือ ค่าเฉลี่ย (Means) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิ ผลของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Peason product moment correlation coefficient)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นฆราวาส มีอายุต่ากว่า 30 ปี อยู่ในระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญา
ตรี มีประสบการณ์ในทางานอยู่ในช่วง 5-10 ปี และมีตาแหน่งหน้าที่การปฏิบัตงิ านเป็นครู
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงรายตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นปัญญา
และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
.. 1.1 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเชื่อมั่นในครูผู้สอนว่ามีความรู้ความสามารถ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากและข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแสดงศักยภาพและมีความสามารถใน การพัฒนางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
.....1.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสร้างแรงบันดาลใจมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาสามารถแสดงศั ก ยภาพและมี ค วามสามารถในการพั ฒ นางานอย่า งมี
ประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามเน้นให้เห็น
คุณค่าของผลการปฏิบัตงิ าน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
.....1.3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นปัญญา มี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการแก้ปัญหา มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีอานาจเพียงพอที่ทาการเปลี่ยนแปลง และริเริ่ม
วิธีการทีส่ ามารถแก้ปัญหาที่องค์การเผชิญอยู่ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
.....1.4 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มี ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นคุณค่า ความรู้ความสามารถ แนวความคิดของ
ครูผู้สอน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
ด้ า นความสามารถแก้ ปั ญ หาภายใน ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า น
ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความสามารถในการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
.... 2.1 ประสิทธิผ ลด้านความสามารถในการผลิต และพัฒนาผู้เรีย นให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน มี
ความคิดเป็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมหรือ โครงการเพื่อพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายในสถานศึกษา มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยพัฒนาอยู่ระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง
.....2.2 ประสิทธิผลด้านความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค์ มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ
มาก และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ นักเรียนในสถานศึกษารู้จักพัฒนาตนเอง มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง
.....2.3 ประสิทธิผลด้านความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดั บมาก โดย ข้อ ที่ มีค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ดคื อ สถานศึก ษาได้ รับความร่ ว มมือ จากชุม ชนในการพัฒ นาสถานศึก ษา มี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาสถานศึกษาได้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงสถานศึกษา มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง
.....2.4 ประสิทธิผลด้านความสามารถแก้ปัญหาปัญหาภายในสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถของผู้บริหารในการจัดการกับงานที่ต้องใช้ความเร่งด่วนและสามารถ
ควบคุมสถานการณ์เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในสถานศึกษา มีประสิทธิผลออยู่ในระดั บมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมกันแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ มีประสิทธิผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r=0.855) ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงรายตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นปัญญา
และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาดับ ทัง้ นี้เพราะการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จและ
ได้รับการยอมรับจากบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคมนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้นาทางวิชาการและเป็น
หัวหน้าสถานศึกษา ต้อ งมีคุณ ลักษณะของการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้า นความรู้ความสามารถ
สติปัญญา ความรับผิดชอบ การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และการเป็นผู้กว้างขวางได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรและชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นชักจูงและโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
ส่วนร่วมในการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา คุณ ภาพการจัดการเรียนการสอน คุณ ภาพผู้เรี ยน รวมทั้งพั ฒนางาน
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ร่วมทั้งพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในด้านต่าง
ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการวัดคุณภาพการศึกษาขององค์กรและคุณลักษณะการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาของ สิทธิพงษ์ จันสม (2558, หน้า 76-78) ที่พบว่า ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 มีค่าเฉลี่ย
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อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของยุกตนันท์ หวานฉ่า (2555, หน้า 66-67) ที่พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริห ารสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของอุทัย บุญประเสริฐ (2558, หน้า 112-114) พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนสัง กัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพะเยา เขต3 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับสูง
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย คือ
ด้ า นความสามารถแก้ ปั ญ หาภายใน ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า น
ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความสามารถในการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามลาดับ ทั้งนี้เพราะประสิทธิผล เป็นผลที่ เกิดจากการบริหารงานของผู้บริหารของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และโรงเรียนสามารถดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารต้องมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงาน
วิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการศึกษาที่มงุ่ พัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ได้กาหนดไว้ ดังนั้นผู้บริหารจาเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของตนเองในทุกด้าน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น ร่วมทั้งการสร้ างเครือข่ายสถานบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิธิดา ตาวงค์
(2558, หน้า 79-83) ประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิรัตติภรณ์ จงพิศาล (2556, หน้า 108-1112) ระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของอุทัย บุญประเสริฐ (2558, หน้า 112-114) พบว่าประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต3 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับสูง
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (R = 0.855) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั้งนี้เพราะคุณภาพ
การศึกษา คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้และสอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษา ผู้บริหารจึงต้องมีภาวะผู้นาทางวิชาการ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีคุณสมบัติของการเป็น
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่อ ง น าความรู้ ค วามสามารถ ความคิ ด
สร้างสรรค์มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของ
สถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับจากบุคลากร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนั้น
กล่าวได้ว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนามาซึ่งคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน และส่งผลถึงประสิทธิผลของ
โรงเรียน ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาของ วิธิดา ตาวงค์ (2558, หน้า 79-83) ที่พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสิทธิพงษ์ จันสม (2558, หน้า76-78) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
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สถานศึกษาสัมพันธ์กับสุขภาพองค์การในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิรัตติภรณ์ จงพิศาล (2556,
หน้า 108-1112) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาของยุ ก ตนั น ท์ หวานฉ่ า (2555, หน้ า 66-67) ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
ประสิทธิภาพการสอนของครูมคี วามสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง (r=0.81) มีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงศักยภาพ ความรู้และความสามารถใน
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เน้นให้เห็นคุณค่าของผลการปฏิบั ติงาน สามารถแก้ปัญหาที่องค์การเผชิญอยู่
พัฒนาวิชาชีพครู สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพวิชาการของสถานศึกษาร่วมกับครูผู้สอน
2. ด้านประสิทธิผลของโรงเรียน
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นตาม
เกณฑ์การประเมินของ สมศ. เช่น ควรมีรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด และควรส่งเสริม
ให้มีการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป ตลอดจนเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้เท่า
ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามสถานการณ์ปัจจุบัน
2.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และควรพัฒนาหรือปรับปรุงสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือโรงเรียนเอกชนอื่น ๆ
3. ควรศึกษาแนวคิดและหลักการบริหารด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิผลของโรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทถวายความรู้ที่หลากหลายและมีประโยชน์ ตลอดจนคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษาที่ได้ทาหน้าที่ถวายองค์
ความรู้แก่อาตมภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ธิดาวัลย์ อุน่ กอง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนา พร้อมทั้ง
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอกราบ
ขอบพระคุณ พระภาวนาโกศลเถร และขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.อนวัช อุ่นกอง และ ดร.น้าฝน กันมา ที่ได้ให้การ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และได้ให้คาแนะนาแก้ไขข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและ
สมบู รณ์ ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้บริ ห ารกลุ่ ม โรงเรี ย นพระปริ ยัติธรรม แผนกสามั ญ ศึกษาจั ง หวัด พะเยา ได้ แ ก่
โรงเรียนวัดป่าแขมวิทยา โรงเรียนวัดนาปรังวิทยาและโรงเรียนวัดห้วยข้าวก่าวิทยา ที่ได้เมตตาให้ใช้เป็นพื้นที่ทดลองใช้
เครื่องมือในการศึกษาครัง้ นี้ และได้ให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
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ขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จานวน
21 โรงเรียน ที่ได้เมตตาให้ใช้เป็นพื้นที่การศึกษาและคอยอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน จน
ทาให้การศึกษาสามารถดาเนิน การผ่า นพ้น ไปด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณ อุ บาสก-อุบาสิ กา และกัล ยาณมิต ร
ทั้งหลายผู้ที่ให้การอนุเคราะห์ข้อมูล และมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอระลึกถึง
คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ และผู้มีพระคุณทัง้ หลายที่ได้มสี ่วนทาให้
อาตมภาพเกิดสติ ปัญญา มีความรู้ ความสามารถ มีความมานะ พยายาม มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ นานาใน
การศึกษาครัง้ จนทาให้กระบวนการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
The relationship between creative leadership and school effectiveness Under
the office of Education 2 Chiangrai.
สุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Suttiluk Guntipan1* and Thidawan Aunkong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา และเพื่อศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้ แก่
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนในสังกั ดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน 313 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ความสัมพันธ์กันสูงปานกลางในทิศ
ทางบวกที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ประสิทธิผลของสถานศึกษา
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Abstract
This study aims to study the creative leadership of executive education. The effectiveness of school
education and to study the relationship between the creative leadership of executive education to the
effectiveness of a school under the education service area Office 2 district, Chiang Rai, elementary samples
include executives and teachers in government schools sat.Office of primary education, the number of people in
Chiang Rai District 2 313 instruments used to collect data and queries on the operation of teacher education.
Affiliated area office in Chiang Rai District 2 primary education statistics that are used in the analysis and
presentation of data consists of. The average value of the standard deviation a Pearson
The results of this research found that:
1. the creative leadership of Executive Education Office, district elementary district in Chiang Rai 2
images included on many levels.
2. the effectiveness of school education area office-affiliated primary school in Chiang Rai District 2 in
the image included on many levels.
3. the creative leadership of executive education is related to the effectiveness of the institution.
Affiliated with the District Office in Chiang Rai district primary education 2 the statistical significance level 0.05
by the relationship in a positive direction with moderately high
Keywords: Leadership, Effectiveness Education

บทนา
กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพ
มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมฐานความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
ความรับผิดชอบในการบริหารองค์กรหลัก 5 องค์กรซึ่งประกอบไปด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คือ
วิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ตอ้ งการเห็นในสิบปี ข้างหน้า โดยมีกรอบการปฏิรูปการศึกษาทัง้
4 ปัจจัย คือการพัฒนาคุณภาพคนไทย ยุคใหม่คนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ดารงรักษาความเป็นไทย
และรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครู
ประจาการให้มีความพร้อมให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและเป็นวิชาชีพชั้นสู ง การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ ยุคใหม่ โดยสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ อาทิห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น ให้เป็นศูนย์
เรียนรู้สาหรับประชาชนทั่วไปและการพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอานาจ เพื่อให้การ
บริหารสถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุดควบคู่ ไปกับการเน้นหลักธรรมาภิบาล
ความคิดสร้างสรรค์นนั้ เป็นระบบการคิดเชิงอเนกนัย(Divergent Thinking) ของมนุษย์ นั้นคือการที่มนุษย์เรา
สามารถที่จะคิดเรื่องเดียวนัน้ ได้หลายทิศทาง หลายแง่มุมและได้กว้างไกล ซึ่งลักษณะการคิดแบบนี้จะนาไปสู่ความคิด
เชิงบวก เช่นการประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่หรือพบวิธีแก้ปัญหา ได้สาเร็จ ซึ่งการคิดเช่นนี้ เป็นกระบวนการทางานของ
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สมองอย่างมีขั้นตอนและเป็นทักษะชั้นสูงของการคิด ประกอบไปด้วย การคิดริเริ่ม การคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่น การ
คิดละเอียดลออ ผู้ที่มีความคิดแบบการคิด สร้างสรรค์ส ามารถค้นพบแนวคิด ใหม่จากข้อมู ลที่มีอยู่เดิม สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ทุกคนมีอยูเ่ หมือนๆกัน ให้กลายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ที่แตกต่างออกไปได้
ความเจริญในสังคมเกิดจากผู้นา ผู้นามีหลายรูปแบบ การศึกษาเรื่องภาวะผู้นามีหลากหลายทัศนะ เช่น
ภาวะผู้นาเชิงคุณลักษณะ ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรม และภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ทั้ง 3 ลักษณะไม่เพียงพอต่อการทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นา เพื่อให้สามารถกาหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน ในสังคมตนเห็นพ้อง
ร่ว มมือ และสรรค์ส ร้ า งสิ่ ง ที่ ดี ๆ ไปพร้ อมกั น ได้ ก็ จ ะทาให้สั ง คมก้ า วไปด้ ว ยดี และถ้ า ก้า วอย่า งซื่ อสั ต ย์ มีค วาม
รั บผิ ด ชอบ เห็ น แก่ ประโยชน์ส่ ว นรวมด้ ว ยก็ จ ะยิ่ง จะทาให้ ทุก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิน ไปอย่ า งมีคุ ณ ค่ า และ
สร้างสรรค์ การศึกษาและมองด้านภาวะผู้นาควรจะมองให้ลึกซึ้งและกว้างขึ้น ผู้นารุ่นใหม่ต้องมีความคิดวิเคราะห์
เมื่อวิเคราะห์แล้วจะต้องคิดสิ่งใหม่ๆ คิดนอกกรอบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาด้าน
ภาวะผู้นาต่อไปด้วยวิธีการวิจัย ทั้งในเชิงแนวคิด รูปแบบและกระบวนการ(ไพทูรย์ สินลารัตน์, 2553)
การบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาในสถานศึกษามีส่วน
สาคัญอย่างมากในหารนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กาหนด ผู้บริหารจึงเป็นหลักของสถานศึกษาเป็นหลังของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องเป็นผู้นาสถานศึกษาไปสู่ความสาเร็จและเจริญก้าวหน้า ซึ่งหลังการบริหารได้กล่าวถึง
องค์ประกอบพื้นฐานของ การบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จ มี 4 ประการ คือ บุคลากร (Man) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) dการเงิน (money) และการจัดการที่ดี (Management) องค์ประกอบสาคัญที่สุดในการบริหารคือ
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นา ต้องเป็นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ ในการแสวงหาทรัพยากรการบริหาร และมีการวางแผนการ
ดาเนินงานการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานให้ สาเร็จด้วยการใช้เศษสตร์และศิลป์
เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อผลสาเร็จของโรงเรียน
พฤติกรรมของผู้นาจึงจาเป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็นอย่างมาก เพื่อจะได้ปฏิบัติต่อใต้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรใน
โรงเรียนให้เหมาะสมกับภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบและยุคกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลม
ผู้นาจะเป็นเพียงผู้มคี วามสามารถ มีทักษะในการบริหาร มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและรู้จักสถานการณ์ดีไม่
เพียงพออีกต่อไป แต่จะต้องเป็นผู้นาทางด้านความคิดการคิดเองหรือนาความคิดคนอื่นมาประยุกต์ใช้ พัฒนาให้เ ป็น
ของตนที่ชัดเจน และแนวทางนั้นควนเป็นแนวทางที่เหมาะสม มีคุณค่าสะท้อนทอดทางและเป้าหมายขององค์กรได้
อย่างชัดเจน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2548, หน้า 73–74)
ภาวะผู้นาเป็นปัจจัยสาคัญและและส่งผลต่อประสอทธิผลของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะมีคุณภาพมากน้อย
เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถนะการใช้ภาวะผู้นาในการบริหารเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรจะได้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น สอดคล้องกั บการเปลี่ยนแปลงขององค์การจะได้บริหาร
โรงเรีย นเรี ยนเพื่อพั ฒนางานให้ดี ขึ้น สอดคล้อ งกับการเปลี่ ยนแปลงขององค์การจะได้บริหารโรงเรี ยนให้ประสบ
ผลสาเร็จ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึน้ ผู้นาสาหรับโรงเรียนที่มีประสิทธิผลความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้ถึงภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นผู้กล้าเผชิญปัญหา มีการดลใจ กระตุ้นให้เกิดปัญญาและต้องยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โน้มน้าวจิตใจลูกน้องทาให้คนและงานทั้งระบบดีขึ้น ฉะนั้นภาวะผู้นาจึงมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียน
จากความสาคัญข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้นาเชิงสร้างสรรค์มบี ทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษาประกอบ
กับในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ทุกด้านอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การที่
จะพัฒนาการศึกษาให้มคี ุณภาพ และตอบรับการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมีคุ ณภาพนั้น
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ผู้นาควรมีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้นวัตกรรมหรือสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะสามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพบนฐานของการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา และผู้นาที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการสร้างพัฒนาและเป็นแรงผลักดันสาคัญให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง ดังนั้น จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องมีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลิตกระบวนการจั ดการและปัจจัยต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้
การจัดการศึกษาพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) บุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งทาให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วคื อ ผู้ บ ริ ห ารเพราะต้ อ งเป็ น ผู้ น าและต้ อ งเป็ น ผู้ ป ระสานความร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ า ยที่ มี
ความสามารถทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้รวมทั้งประสานสัมพันธ์ระดมและจัด
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (สุพล วังสินธุ์ม, 2545, หน้า 29–33) คุณภาพการจัดการศึกษาของผู้เรียนเป็นเช่นไร
ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนว่าจะนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนมาใช้ให้เ กิดประโยชน์สูงสุด(อรรณพ
พงษ์วาท, 2540, หน้า 58)
ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับผู้บริหารที่ต้องทาให้เกิดขึ้น โรงเรียนที่มีความสามารถใน
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อให้ให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและผลสาเร็จการทางานและจะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
ผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ตลอดจนการปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมทั้งยังสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนจนทาให้ เกิดความพึงพอใจในการ
ทางาน ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งหมด (สมโชค โพธิ์งาน, 2550, หน้า 31) ประสิทธิผลของโรงเรียน
ตามแนวคิดของ มอทท์ Mott มีองค์ประกอบ 4 ด้านคือ 1). ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง 2). ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มที ัศนคติทางบวก 3).ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน 4). ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา เพื่ อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาภาวะผู้ น าเชิง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. เพื่อศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

- Proceedings -

924

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปร

ตัวแปร

ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์

ประสิทธิผลของสถานศึกษา

คุณลักษณะภายนอก
- ความยืดหยุ่น
- ความไว้วางใจ
- การแก้ปัญหา
- ความท้าทาย
- บุคลิกภาพ
- ความน่าเชื่อถือ
- การปฏิบัติเชิงสะท้อนผล
- มุ่งทางานให้สาเร็จ
- วัฒนธรรมเชิงบวก
- การบริหารจัดการ
- ปฏิสัมพันธ์
- ความชานาญ

-

ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง
ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ
ทางบวก
ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน

คุณลักษณะภายใน
- จินตนาการ
- วิสัยทัศน์
- สติปัญญา
- แรงบันดาลใจ
- แรงจูงใจ
- การคิดแบบวิจารณญาณ
- ความมุ่งมั่น
- การคิดแบบไตร่ตรอง
- การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาวิจัย ครั้ งนี้มุ่งเน้น ที่จ ะศึกษาความคิดเห็น ของการศึกษาความสัม พัน ธ์ระหว่างภาวะผู้ นาเชิง
สร้างสรรค์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงสารวจ(survey research)ดาเนินการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม(questionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยจะมีขนั้ ตอนดังนี้
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ ผู้ บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก ง านเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 183 โรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหารจานวน 177 คน ครู 1,480 คน รวมทั้งสิ้น
1,657 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการศึก ษาคื อ ผู้ บริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage Sampling) โดยเปิดตาราง
กาหนดขนาดตัวอย่างเครจซีและมอร์แกน จานวน 313 คน
ลักษณะของแบบสอบถาม ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้าง
ขึน้ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 เป็นการสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ Likerst Scale โดยมีระดับการวัด ประเภทอันตภาคชั้น (Interval
Scale) โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บประสิ ทธิ ผ ลของสถานศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 2เป็นการสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ Likerst Scale โดยมีระดับการวัด ประเภทอันตภาค
ชัน้ (Interval Scale) โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึก ษาทฤษฎีและหลั ก การที่เกี่ ยวข้ องกั บการสร้ างแบบสอบถาม และรวบรวมข้อ มู ลต่า งๆที่ ได้ จ าก
เอกสารงานวิจัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยกาหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมาย
2. สร้ า งแบบสอบถามการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งภาวะผู้ น าเชิง สร้ า งสรรค์ กั บ ประสิ ทธิ ผ ลของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ให้มีขอบเขตและเนื้อหาครอบคลุม
3. นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะ
4. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
3 ท่านเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะโดยวิธีใช้ IOC โดยบันทึกผลการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละข้อ แล้วนาไปหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยกาหนด
เกณฑ์วา่ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นตั้งแต่ 0.5 ขึน้ ไป ถือว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
5. การทดสอบความเชื่อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ ทาการทดสอบ (Pre-test)
แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ ตรวจสอบความเข้ า ใจในชุ ด ค าถามของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
แบบสอบถามมาทดสอบค่าความเชื่อมั่น โดยใช้การทดสอบแบบของครอนบัค (Cronbach) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (=Coefficient) โดยคาถามที่ใช้ส่วนใหญ่ แยกตามกลุ่มตัวแปลมีค่า   0.70 ซึ่งถือเป็นระดับที่ยอมรับได้
ว่าคาถามที่ใช้มคี วามเกี่ยวข้องสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการวัด โดยทุกค่ามีมากกว่า 0.70
6. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ในการศึ ก ษาค้ น คว้า วิจั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิจั ย น าคะแนนที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามไปวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีการวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)
3. การหาความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)
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ผลการศึกษา
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือคุณลักษณะภายใน
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ คุณลักษณะภายนอก มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
1.1 คุณลักษณะภายนอกของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ย
สูงสุดคือมุ่งทางานให้สาเร็จ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความชานาญ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ถัดมา คือ วัฒนธรรมเชิงบวก มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ความยืดหยุ่น มี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
1.2 คุณลักษณะภายในของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือความมุ่งมั่น มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ จินตนาการ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ถัด
มา คือ วิสัยทัศน์ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ แรงจูงใจ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ถัดมา คือ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก
2.1 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงของประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ
พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือนักเรียนระดับชั้นสูงสุดจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดตามความสนใจและความสามารถ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ถัดมา คือโรงเรียนจัดบรรยากาศ เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.2 ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต ามเกณฑ์ของโรงเรียน มีความคิดเห็ นอยู่ใ นระดั บมาก ถัดมา
โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้อย่างพอเพียงต่อความต้องการของผู้เรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ นักเรียนให้ความสนใจ ใฝ่รู้ และมีความกระตือรือร้นต่อการศึกษา แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
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2.3 ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ ยนและพัฒ นาโรงเรี ยนของประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ครูพัฒนางานด้านต่าง ๆ ได้บรรลุผลตรงตาม วิสั ยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ถัดมาคือ ครูนาผลจากการวัดผล ประเมินผลมาวางแผนพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ครูปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอนหรือพัฒนา
นวัตกรรม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเฉพาะหน้าในโรงเรียนได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ชุมชนให้การยอมรับว่าบุคลากรในโรงเรียนมีความสามัคคีกันในการทางานเพื่อประโยชน์ของโรงเรียน
เป็นสาคัญ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถัดมาคือ ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสามารถประสานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้ มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สัง กั ด ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 2 พบว่า ภาวะผู้ น าเชิง สร้ า งสรรค์ ของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงปานกลาง (46.64 %) สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งราย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เนื่ อ งจากมี ก ารเป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ เป็ น
ความสามารถในการจูงใจ ประสานงาน และนาบุคคลอื่น ๆ อย่างมีวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความยืดหยุ่น ด้วย
วิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ อย่างท้าทายและสร้างสรรค์ บุคคลที่ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผู้นาแต่มภี าวะผู้นาอยู่ในตัวเองสูง
จะเป็นผู้ประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวติ มีทักษะในการบริหารจัดการตนเองและโลกรอบตัวได้อย่างสมดุ ล รู้จัก
การนาการประสานตนเองและผู้อ่ืนบนพื้นฐานแห่งความพอดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนสุนีย์ โนจันทร์ (2556)
พบว่า ภิรมย์ โชติแดง ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5 พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
อยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในระดับสูง 3) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ใช้ระบบ
บริหาร 3) ระบบคือ ระบบการปรึกษาหารือ 4) ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึ กษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 5 มี สองปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ปัจจัยการบริหาร
โรงเรียนด้านการควบคุมงานและปัจจัยการบริหารด้านภาวะผู้นา
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2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการโรงเรียนสูง หมายถึง ปริมาณและ
คุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สร้างความเชื่อมั่นสูง โดยวัดความนิยมจากชุมชนและผู้ปกครอง
นักเรียน ประการหนึ่งได้แก่ โรงเรียนนั้นมีนักเรียนเข้าเรียนมีป ริมาณมาก และคุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์
สูง โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถในการศึกษาต่อในสถาบันศึกษาชั้นสูงได้เป็นจานวน
มาก โรงเรียนที่ปริมาณและคุณภาพสูงจะเป็นโรงเรียนในเมือง โรงเรียนระดับจังหวัดที่มีช่ือเสียงมีความพร้อมด้าน
ปัจ จัย ต่า ง ๆ ได้ แก่ วั สดุ อุปกรณ์ สิ่ง อ านวยความสะดวกอย่า งเพีย งพอ อาคารสถานที่ บรรยากาศสิ่ง แวดล้ อ ม
เหมาะสม มีปัจจัยด้านการเงินสามารถจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายเงินได้สะดวก มีบุคลากรที่มีคุณภาพ นักเรียนมีผลการ
เรียนดี มีการพัฒนาทัศนคติแรงจูงใจของนักเรียน มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ความ
ปรารถนา และความคาดหวังต่าง ๆ รวมทั้งมีความประพฤติที่เหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรมมีค่านิยมที่ดีงาม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิพงศ์ เกรอด ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า 1. พฤติกรรมการนิเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงค่าจากมากไปน้อยดังนี้ การนิเทศแบบไม่ช้ีนาการนิเทศแบบร่วมมือการนิเทศแบบชี้นาโดยให้ข้อมูลข่าวสาร การ
นิเทศแบบชี้นาโดยการควบคุม 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษา ด้านความสามารถในการพัฒนาเจตคติของนักเรียน และด้านความสามารถในการเปลี่ยนพัฒนา
สถานศึ ก ษา ส่ ว นด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง 3. พฤติก รรมการนิเ ทศของผู้ บริ ห ารกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสาคัญที.01
3. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์กันสูง
ปานกลางในทิศทางบวก เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพการณ์
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กรต่าง ๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งองค์กรที่เคย
ประสบความสาเร็จมาแล้ว ในขณะเดียวกันหากมองในมุมกลับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็สร้างโอกาสใหม่ ๆ ทั้งในระดั บ
องค์กรและระดับบุคคลที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ ดังนั้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน
องค์กรจึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งเทคนิคในการบริหารจัดการ (Management) และความเป็น
ผู้นา(Leadership) เพื่อนาพาองค์กรสู่ความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรมจึงมี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระณัฐสิทธิ์ ศรีกระหวัน ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
ชองผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบว่ า ประสิทธิผล
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ความสามารถในการปรับตัวอยู่ในระดับมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมุ่งมั่นในชีวิตและความพึงพอใจในการ
ทางานอยู่ในระดับปานกลาง
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ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2ได้แก่
1. การสร้างศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งพัฒนาในศักยภาพของบุคคล กลุ่ม และโรงเรียน โดย
ระดับบุคลและกลุ่ม ต้องมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพ รวมทั้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่วน
ระดับโรงเรียนต้องพัฒนาศักยภาพในการสรรหา จัดสรรทรัพยากร การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ นโยบาย กลยุทธ์
ในการดาเนินการสูค่ วามเป็นโรงเรียนอัจฉริยะ
2. การสร้ า งความเข้ า ใจกระบวนการของการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารวางแผนรองรั บ โดยการ
เปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องมีพลัง แนวคิด มีพันธะสัญญา และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง การเป็นโรงเรียนอัจฉริยะ
บุคลากรทุกระดับต้องมีความตระหนักและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อคุณภาพ
การศึกษาระดับสูง
3. การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้จากโรงเรียนอื่น และการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยผ่าน
การจัดการความรู้ การเทียบเคียงสมรรถนะ และหาวิธีการปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศของโรงเรียน
4. การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินงานของ
โรงเรียน
5. การเน้นความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยผู้นาเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาวะผู้นาจะ
เป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จของโรงเรียน
6. การสนับสนุนในการสร้างความชัดเจน โดยจัดกระทาให้การเปลี่ยนแปลงมีลาดับความสาคัญ เชื่อมโยง
เป็นแผนที่เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ในการสนับสนุนในการสร้างความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ การการติดตาม ประเมินผล และแบบแผนของผู้บริหารโรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณความสั มพัน ธ์ระหว่า งภาวะผู้ นาเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิ ผลของสถานศึก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 แห่ง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือ
ประเมินร่างรูปแบบการวิจัย ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้ขอ้ มูลสาคัญแก่ผู้วิจัย จนช่วยให้
การวิจัยครั้งนีส้ าเร็จไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา และศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จาแนกเป็น
ผู้บริหาร จานวน 124 คน และครู จานวน 330 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายใช้แนวคิดและทฤษฏีการคานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า
1. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้า นพบว่า ด้านการปฏิบัติตน มีค่าเฉลี่ ยสูงสุ ด
รองลงมา คือ ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและด้านการปฏิบัตงิ าน ตามลาดับ
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในยุคการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ด้านความรู้และประสบการณ์ โดยรวม
เสนอในการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้บริหาร ด้านปฏิบัติงาน เน้นในเรื่อง การดูแลการประเมินการ
ปฏิบัตงิ านด้วยวิธีการที่สุจริต ยุตธิ รรม โปร่งใส ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัตติ น ต้องมีความ
เมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ
คาสาคัญ: คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ยุคปฏิรูปการศึกษา
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Abstract
The purpose of this research is to study the characteristics of professional administrators involved in the
reform of educational administration, and also to study the guidelines for the development of professional
administrators in the educational reform of school administration at Chiang Mai primary educational service area
office 3. The research sample consisted of 124 administrators and 330 teachers at schools in the Chiang Mai
Primary Educational Service Area office 3 during academic year 2016. Using the concept and theoretical
calculation of Taro Yamane's sample size the research instrument was a questionnaire about the characteristics
of professional administrators in the educational reform area, and the data that was collected was analysed
using mean and standard deviation methods.
The research results were as follows:
1. The characteristics of professional administrators involved in the education reform of Chiang Mai
Primary Educational Service Area office 3 was a very high standard overall. When analysing each factor it was
found that the self -practice method scored the highest mean, followed by knowledge,Professional experience
/and performance.
2. A recommendation for the development of the characteristics of professional administrators involved
in the educational reform of school administration of Chiang Mai Primary Educational Service Area office 3 is
Information Technology Training for manggement,Supervising the assessment of work practices in a manner that
is honest, fair, transparent, and uses a moral system of management. These practices must also have
compassion and responsibility.
Keywords: CHARACTERIZATION OF PROFESSIONAL MANAGEMENT, THE REFORM OF SCHOOL

บทนา
ด้วยกระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม เทคโนโลยี
ตลอดจนทางด้านการศึกษากล่าวคือมีการปฏิรูปการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสู่
สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ,หน้า 74) ได้ปฏิรูปนโยบายการศึกษาเพื่อให้ได้คนไทยที่มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นทั้งคนดี เก่ง มีความสุข การพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต้องอาศัยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือ ต้องใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เต็มศักยภาพ ประหยัด คุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหาร มีบุคลากรมืออาชีพ บริหารงบประมาณด้วย
ความโปร่งใสและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงได้ปฏิรูป
โครงสร้ า งและระบบบริ ห ารใหม่ ส่ ว นกลาง มี ก รมวิ ช าการ กรมสามั ญ ศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ยุ บ รวมเป็ น ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และการยุ บส านั ก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัด สานักงานสามัญศึกษาจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานการะประถมศึกษาอาเภอ
และสานักงานศึกษาธิการอาเภอโดยแบ่งส่วนราชการใหม่ เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้มี
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทยทั้งในด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกันในการได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และการจัดการศึกษาดังกล่าวจะต้อง
คานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักการดังกล่าวตรงกับแนวคิดในการศึกษาอันเป็นหลักการพืน้ ฐานที่
ได้รับการยอมรับทั่วโลกปัจจัยสาคัญที่จะนาพาการปฏิรูปการศึกษาไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมนัน้ ผู้นานับว่ามี
บทบาทสาคัญที่จะขับเคลื่อนวงล้อคุณภาพไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งโลกปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วเข้าสู่โลกข้อมูลข่าวสารและยุคดิจิตอลผู้นาต้องปรับตนเองดังนั้ นที่ ธีระ รุญเจริญ (2550 , หน้า 7 )กล่าวว่า
โลกยุคโลกาภิวัตน์และเป็นสังคมเศรษฐกิจแห่งการเรียนรู้ (Knowledge–based society and Economy) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วการบริหารจัดการในทุกวิชาชีพจาเป็นต้องปรับตัวอย่างมากจึงจะไปสู่ความสาเร็จ
และความเจริญก้าวหน้าการจัดและบริหารการศึกก็เช่นเดี่ยวกันจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการดาเนินการจึงทา
ให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และเนื่องจากวิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูงวิชาหนึ่ง
ผู้บริหารการศึกษา (ผู้บริหารนอกสถานศึกษา) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์และบุคลากรการศึกษาอื่น ๆ
จะต้องเป็น“ มืออาชีพ’ จึงจะทาให้การศึกษาบรรลุความสาเร็จได้อย่างดี ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่
สาคัญ ชองสถานศึกษาเป็นบุ คลากรหลั กทีสาคัญของสถานศึก ษาและเป็น ผู้นาวิชาชีพที่ต้อ งมีส มรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนาไปสู่การจัดการบริหารสถานศึกษา
ทีดมี ปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สุพรรณี สมิท (2559, หน้า 4) ที่กล่าวถึงผู้บริหารโรงเรียนว่า เป็นบุคคลที่มคี วามสาคัญอย่างยิ่งในการเป็น
แบบอย่างของการเป็นนักคิดและนักปฏิบัติ ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติตน โดยยึดหลักการด้านคุณธรรม มี
ความยุติธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยใช้สติปั ญญา อย่างรอบคอบ
ถูกต้อง และไม่เห็นแก่ตัว มีความ รับผิดชอบและจริงใจในการบริหารงาน จะทาให้บุคลากรรัก เชื่อถือ ศรัทธา และ
ยอมรับในการเป็น ผู้นาก็สามารถทาให้บุค ลากรในองค์ก ารทางานอย่างตั้ง ใจ มีความสุข เป็ นแนวทางที่ ส่งเสริ ม
บุคลากรให้เป็นนักคิด และนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์การให้ประสบความสาเร็จได้ ดังสาระการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School based management: SBM) ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน การประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาการบริหารโดยองค์คณะ บุคคล การประเมินภายในและการประเมินภายนอก การที่จะ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นมืออาชีพและเป็นผู้นาทางวิชาการ ซึ่ง
จาเป็นต้องมี สมรรถภาพทั้งความรู้ ทักษะและมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงจะนาไปสู่
ความสาเร็จอย่างแท้จริง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545, หน้า 8) ผู้บริหารสถานศึกษา
จาเป็นต้องมีคุณลักษณะ มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นา โดยเฉพาะเป็น
ผู้นาทางด้านวิชาการ มีความสามารถทางการบริหารที่กาหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา ให้มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา และด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้บริหารการศึกษา
มืออาชีพ จึงจะบริหารและจัดการศึกษาประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาด้านหลักมี ดังนี้
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1. การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหลักการแนวทางรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรและ
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน
2. การบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายรวมทั้งบิดามารดาผู้ปกครององค์กรของรัฐและเอกชนตลอดทั้งชมรม
สมาคมในสังคมจากคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพยุคปฏิรูปการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีความสาคัญต่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและมีคุณลักษณะเป็นที่พึงประสงค์ของ
ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ คุณลักษณะของผู้บริหารย่อมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปริมาณ คุณภาพและประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคาว่า
คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชใี้ ห้เห็นความดีหรือลักษณะประจา (ราชบัณฑิตยสถาน.2546, หน้า 253)
ผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการบริหารสถานศึกษา การบริหารจะดาเนินไปได้ด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์และ
ประสบความสาเร็จได้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะหลายประการของผู้บริหารนักวิชาการและนักการศึก ษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของผู้บริหารไว้ ดังนี้ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2538, หน้า 10) ให้ความหมายของผู้บริหารว่า หมายถึงผู้ที่
มุ่งในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้สาเร็จ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2540, หน้า 14) ให้ความหมายของผู้บริหารว่า
หมายถึง เป็น เอกัตตบุคคล ที่มหี น้าที่รับผิดชอบในการสั่งการและควบคุมกิจกรรมของสถานศึกษา วิโรจน์ สารรัตนะ
(2542, หน้า 3) ให้ความหมายของผู้บริหารว่า หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลดั งนั้น สรุปได้ว่าผู้บริหาร หมายถึงผู้ ที่มีหน้ าที่รับผิ ดชอบในการสั่งการการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยุคปฏิรูปการศึกษา
จาเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะนาโรงเรียนบรรลุความสาเร็จตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ
โรงเรียน ได้มีนักวิชาการ นักการศึกษา ให้คานิยามและความหมายของคาว่า ผู้บริหารมืออาชีพ ไว้ดังนี้ สุนีย์ บุญทิม
(2542, หน้า 16) ได้ให้ความหมายว่า นักบริหารมืออาชีพ หมายถึงการเป็นนักบริหารที่มีหลักเกณฑ์มีการใช้หลักวิชา
ประยุกต์กับความสามารถ มีการใช้ศิลปะ หรือยุทธศิลป์ควบคู่กับยุทธศาสตร์หรื อหลักการต่าง ๆ ในการบริหารงาน
จาลอง นักฟ่อน (2543, หน้า 61) ให้ความหมายของนักบริหารมืออาชีพ ว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถทาให้เป้าหมายหรืออุดมการณ์ทางการศึกษาขององค์การที่กาหนดไว้
บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นผู้มที ั้ง “ศาสตร์” และ“ศิลป์” ในการปฏิบัตงิ านอย่างสูงสุดจนเป็นแบบอย่างและ
เป็นตัวแบบที่ดีแก่ผู้บริหารการศึกษาอื่น ๆ และองค์กรอื่น ๆ ต่อไปได้ ถวิล อรัญเวช (2544, หน้า 17 - 19) ได้
กล่าวถึง นักบริหารมืออาชีพว่า เป็นมืออาชีพในการบริหารจริง ๆ เช่น มีประวัติผลงานและการบริหารมาอย่างโดด
เด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนได้รับการยอมรับทั้งระดับ
หน่วยงานระดับอาเภอ ระดับจังหวัด หรือแม้กระทั่งระดับชาติ หวน พินธุพันธ์ (2549, หน้า 17) ให้ความหมายของ
ผู้บริ หารมือ อาชีพว่า เป็น ผู้บริหารที่ พยายามทาให้ องค์ การประสบความสาเร็จ ตามเป้าหมายหรือนโยบายของ
องค์การด้วยเหตุผลและหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวทางต่าง ๆ อย่างผสมกลมกลืนกันแล้ว
นาไปสู่การปฏิบัติ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel. 1991, p. 144) ได้ให้คานิยามของคาว่า “มืออาชีพ” ว่าเป็น
ลักษณะความสามารถเฉพาะที่เกิดจากการฝึกอบรมในระยะที่ยาวนานเป็นไปตามปทัสฐานที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์
โดยการคานึงถึงส่วนรวม องค์รวมของหน่วยงานรวมถึงการให้บริการที่เป็นส่วนระบบกลุ่มมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
การควบคุมตนเองซึ่งเป็นความรู้ตามมาตรฐานและการยอมรับเพื่อนร่วมงาน ดังนั้น สรุปได้ว่า ผู้บริ หารมืออาชีพ
หมายถึง ผู้บริหารที่มีความสามารถ มีทักษะในการกาหนดเป้าหมายในการทางาน กาหนดนโยบายและวิธีการทางาน
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ที่ชัด เจน สามารถบริ ห ารงานได้ อ ย่า งมีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลโดยการใช้ศิล ปะ หรือ ยุ ทธศิล ป์ ค วบคู่ กั บ
ยุทธศาสตร์ หรือหลั กการต่า ง ๆ ในการบริ หารงานอย่า งสู งสุ ดจนเป็น แบบอย่างและเป็น ต้น แบบที่ดี แก่ ผู้บริห าร
การศึกษาอื่น ๆ และองค์กรอื่น ๆ ต่อไปได้
ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ว่าผู้บริหารมีความเป็น
มือ อาชีพ มากน้อ ยเพี ย งใดเพื่อ จะได้ น าผลการศึก ษามาใช้เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามความต้องการของผู้บริหารและครู ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาของประเทศให้มี
คุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบ้ ริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบ้ ริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในยุคปฏิ รูปการศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาหนังสือ
และงานวิจัยเพื่อมาเปรียบเทียบและสรุปแนวคิดคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพได้ดังนี้
ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบและสรุปแนวคิดจากการศึกษาตัวแปรที่มีความถี่ของตารางคุณลักษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพจากมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของครุสภาและผู้ทาวิจัยท่านอื่นแล้วคัดเลือกคุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพมาทาการศึกษาจานวน 3 ด้าน ได้แก่มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการ
ปฏิบัตงิ าน มาตรฐานการปฏิบัตติ น
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะ ของผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา
ขอผู้บริหารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตามแนวคิดของนักวิชาการ
ด้านการบริหารการศึกษาได้กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
- ด้านความรู้และประสบการณ์วชิ าชีพ
- ด้านการปฏิบัตงิ าน
- ด้านการปฏิบัตติ น
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ความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูต่อคุณลักษณะ
ของผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูป
การศึกษาของผู้บริหารสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็น ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3และ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพกับคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สานั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3การวิจัย ครั้ งนี้เป็น การวิจั ยเชิงพรรณนา ( Descriptive
research) หน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งใหม่ เขต 3 เพื่อ ให้ ก ารวิจั ย เป็ น ไปตามวั ต ถุ ประสงค์ ที่ก าหนดไว้ ผู้ วิจั ย จึ ง ขอเสนอ
รายละเอียด วิธีดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดทากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครู โรงเรียนใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จาแนกเป็นผู้บริหารจานวน 178 คนและครูจานวน1,872 คน รวม
จานวน 2,050 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จาแนกเป็นผู้บริหารจานวน 124 คนและครูจานวน 330 คนได้มาโดย
ใช้การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สุ่มแบบอย่างง่ายด้วยวิธีของ Taro Yamane (1967, หน้า 1 อ้างอิงใน สุทธิพล
อุดมพันธุรัก และจุฬาภรณ์ พูลเยี่ยม, 2557, หน้า 33-36) จากประชากรทั้งหมด 2,050 คน ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้เท่ากับ 5% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ จะเท่ากับ 333 คน ขึ้นไปถึงจะเพียงพอต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล และผู้วิจัยได้ทาการ คานวณขนาดตัวอย่างสัดส่วน 1 กลุ่ม โดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 และที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เพื่อแบ่งสัดส่วนของ ผู้บริหารกับบุคลากร ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นคาถามแบบ ตรวจสอบรายการ
(Check list) จานวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และ ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ดเห็น ผู้บริ หารสถานศึก ษาเกี่ย วกั บคุ ณ ลัก ษณะของผู้ บริ หารมือ อาชีพ
จานวน-ข้อเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในระดับมาก
3 หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในระดับน้อย
1 หมายถึง มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ ผู้บริหารมืออาชีพในยุค
ปฏิรูปการศึกษาจานวน 3 ข้อ

ผลการศึกษา
การศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพในยุค
ปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึ กษาของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยได้แบ่ง คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตาม
แนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษาได้ ก าหนดมาตรฐานวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จาแนกเป็นผู้บริหารจานวน 124 คนและครูจานวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ในยุคปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นลักษณะของแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่
1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครู และผู้บริ หารสถานศึกษา เป็นคาถามแบบ ตรวจสอบรายการ (Check list)
จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ
จานวน 129 ข้อเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร
สถานศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ ผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาจานวน 3 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อ มู ล ประกอบด้ ว ย ค่ า สถิ ติพ้ืนฐาน ได้ แก่ ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย ( X ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ( S.D. )

สรุปผลและอธิปรายผล
1. คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่าโดย
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติตน และ ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ การปฏิบัตงิ าน เมื่อพิจารณารายด้าน มีดังนี้
1.1 ด้านความรู้และประสบการวิชาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นโยบายการวางแผนการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสู งสุด รองลงมาคือ การบริหารงานบุคคล รองลงมา การบริหารด้าน
ธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
1.2 ด้า นการปฏิบัติง าน โดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก เมื่อ พิจ ารณารายข้ อ พบว่า ตั ด สิ น ใจปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน และชุ มชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
พัฒนาและใช้นวัตกรรมบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ รองลงมา ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
1.3 ด้านการปฏิบัตติ น โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า จรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการ รองลงมา คือ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ รองลงมา จรรยาบรรณต่อตนเอง

- Proceedings -

938

2. ข้อเสนอแนะคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา เขต 3 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความรู้ มีขอ้ เสนอแนะที่สาคัญ 3 ด้าน ดังนี้ ผู้บริหารควรได้รับการจัดอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองลงมา คือ ควรมีสนับสนุนให้ผู้บริหารมีความมุง่ มั่นในการพัฒนาในด้านการใช้ภาษา รองลงมา คือ
ควรจัดอบรมเพิ่มเต็มความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน ปีละ 1 ครั้ง
2.2 ด้านการปฏิบัตงิ าน มีขอ้ เสนอแนะที่สาคัญ 3 ด้าน ดังนี้ ผูบ้ ริหารควรดูแลการประเมินการปฏิบัตงิ าน
ด้วยวิธีการที่สุจริต ยุตธิ รรม โปร่งใส ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ รองลงมา คือ ผู้บริหารควรส่งเสริม
ความสัมพันธ์และและความร่วมมือระหว่างชุมชนในการพัฒนาการศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหารควรมีความยืดหยุ่น
ในการประสานสัมพันธ์กับบุคลากรทุกระดับ
2.3 ด้านการปฏิบัตติ น มีข้อเสนอแนะที่สาคัญ 3 ด้าน ดังนี้ ผู้บริหารควรมีความเมตตา กรุณา มีความ
รับผิดชอบ ยุตธิ รรม รองลงมา คือ ผู้บริหารควรมีรายงานการปฏิบัตงิ านต่อเขตพื้นที่ ภาคเรียนละ 1 ครัง้ รองลงมา
คือ ผู้บริหารต้องไม่มีหนีส้ ินล้นตัวไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขสิ่งเสพติด
อภิปรายผล
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารมือ อาชี พ ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ในยุ ค ปฏิ รู ป
การศึก ษาสั งกั ดส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาการประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยรวม อยู่ใ นระดั บมาก ทั้ ง นี้
เนื่องจากว่าในปัจจุบันระบบการจัดการศึกษาของประเทศได้มีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผลจากการปฏิรูปการศึกษา
ดังกล่าวส่งผลให้ ผู้บริหารต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีก ารบริหารงานในโรงเรีย นให้มีความสอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา โดยผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะเป็นผู้นาที่มื ออาชีพมากขึ้น ถือว่าเป็นคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่
เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติตนบริหารสถานศึกษาให้พัฒนายิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพรรณี สมิท
(2559, หน้า 4 ) ที่ได้กล่าวถึงผู้บริหารโรงเรียนว่า เป็นบุคคลที่มคี วามสาคัญอย่างยิ่งในการเป็นแบบอย่างของการเป็น
นักคิดและนักปฏิบัติ ด้านการบริหารงานและการปฏิบัตติ น โดยยึดหลักการด้านคุณธรรม มีความยุติธรรม มีความคิด
สร้างสรรค์ และการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยใช้สติปัญญา อย่างรอบคอบ ถูกต้อง และไม่เห็นแก่ตัว มี
ความ รับผิดชอบและจริงใจในการบริหารงาน จะทาให้บุคลากรรัก เชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับในการเป็นผู้นาก็
สามารถทาให้บุคลากรในองค์การทางานอย่างตั้งใจ มีความสุข เป็นแนวทางที่ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนักคิด และนัก
ปฏิบัติเพื่อพั ฒนาองค์ก ารให้ ประสบความสาเร็จ ได้ดัง สาระการบริหารโดยใช้โ รงเรี ยนเป็ นฐาน (School based
management: SBM) และสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 8) ที่ได้กล่าวว่า
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการบริหารโดยองค์คณะ
บุคคล การประเมินภายในและการประเมินภายนอก การที่จะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องเป็นมืออาชีพและเป็นผู้นาทางวิชาการ ซึ่งจาเป็นต้องมี สมรรถภาพทั้งความรู้ ทักษะและมีคุณธรรม
จริยธรรมตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงจะนาไปสู่ ความสาเร็จอย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรินทร์
พาระตะ (2555, หน้า 94-99) ที่ได้ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้ว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ ครูมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น สร้างบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกัน รวมทั้งการ สร้างความสามัคคีใน
โรงเรียน และด้านความคิดรวบยอดควรมีการใช้เกณฑ์ในการการพิจารณาความดีความชอบของ ครูอย่างรอบคอบ
ถูกต้อง เป็นธรรมและเหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพบูลย์ จาปาปั่น (2555) ที่ได้ทาการวิจั ย
คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 28 พบว่า ผู้บริหารที่มี คุณธรรมจริยธรรมสามารถเป็นแบบอยางที่ดีใน
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การประพฤติเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นแบบอย่าง ใช้ศลิ ปะควบคู่กับยุทธ์ศาสตร์หรือหลักการต่างๆ ในการบริหาร
ที่จะทาให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริง
จากผลการศึกษาข้อเสนอแนะคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรู้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้กับผู้บริหาร, สนับสนุนให้
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาในด้านการใช้ภาษา, จัดอบรมเพิ่มเต็มความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน
ปีละ 1 ครัง้ , ประชุมเพิ่มเติม แนะนาผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล เพื่อสนับสนุนการมีศักยภาพในตัวบุคคล, จัดอบรม
พัฒนาความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล, จัดระบบองค์กรที่สนับสนุนการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ให้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง, จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนทัศนะคติของผู้บริหาร และ จัดเวทีวิชาการให้กับผู้บริหาร ปี
ละ 1 ครั้ ง , จั ด กิ จ รรมค่ า ยพั ฒ นาศั ก ยภาพแนวทางการปฏิ รูป วงการศึก ษาให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร และ จั ด สวั ส ดิ ก าร
ทุนการศึกษาให้ระดับที่สูงให้กับผู้บริหารสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพล มาลัยทอง (2548) การพัฒนาตนเองของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี ได้ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาตนเองตาสภาพจริงและระดับการพัฒนาตนเองที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
โดยค่าเฉลี่ยของการพัฒนาตนเองที่พึงประสงค์มากกว่าค่าเฉลี่ยของการพั ฒนาตนเองตามสภาพจริง ส่วนความคิด
เห็นเดียวกับคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพตามที่คาดหวังอยูใ่ นระดับมากทุกคุณลักษณะโดยคุณลักษณะเป็น
ผู้นาด้านวิชาการ มีระดับความคาดหวังค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความเป็นผู้นาทางวิชาการ คือการมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ ของผู้บริหาร ที่ดี จะทาให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ด้าน
การปฏิบัตงิ าน ส่วนมากได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการดูแลการประเมินการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส
ใช้ระบบคุ ณ ธรรมในการบริห ารจั ด การ,การส่ งเสริ ม ความสั มพั น ธ์แ ละและความร่ว มมือ กับชุมชนในการพัฒ นา
การศึกษา,มีความยืดหยุน่ ในการประสานสัมพันธ์กับบุคลากรทุกระดับ, จัดอบรมสร้างเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้บริหาร
ปีละ 1 ครั้ง, ประเมินผลงานในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการที่หลากหลาย และยุติธรรม,
ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ในการบริหารพัฒนาสถานศึกษา หรือระบบการทางานที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน, จัด
อบรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับผู้บริหาร และผู้บริหารต้องมีการตัดสินใจถูกต้อง
ตัดสินใจได้เร็วและเต็มใจเสมอ เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น, สร้างความเข้าใจร่วมกับบุ คลากรและประสานสัมพันธ์กับ
บุค ลากรทุก ฝ่า ยได้ด้ วยดี และนิเทศ ติดตามผลงานของผู้ บริ หาร ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง 3) ด้ านการปฏิบัติต น ให้
ข้อเสนอแนะนาให้ผู้บริหารต้องมีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม, รายงานการปฏิบัติงานต่อเขตพื้นที่
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ , ผู้บริหารต้องไม่มหี นี้สนิ ล้นตัวไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขสิ่งเสพติด, ผู้บริหารสามารถวินิจฉัยสั่งงาน
และมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว, จัดอบรมค่ายปฏิบัติธรรม ปีละ 1 ครั้ง, ผู้บริหารสามารถให้
คาแนะนาการแก้ปัญหาการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ, นิเทศ ภายนอกโดยเขตพื้นที่ประเมินผู้บริหารและนิเทศ
ภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาประเมินผู้บริหาร ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของไพรินทร์ พาระตะ (2555, หน้า 9499) ได้ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้วสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ ครูมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้าง
บรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกัน รวมทั้งการ สร้างความสามัคคีในโรงเรียน และด้าน
ความคิดรวบยอดควรมีการใช้เกณฑ์ในการการพิจารณาความดีความชอบของ ครูอย่างรอบคอบถูกต้อง เป็นธรรม
และเหมาะสม และแมกนูสัน (Magnuson, 2007, pp. 78 - 91) ได้ศึกษาคุณลักษณะ ของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็ จ โดยมีวั ต ถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย น พบว่า คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นวิชาชีพ มี
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ความสามารถติดต่อและเข้ากับผู้อ่นื ได้ดมี คี วามรู้ดรี ู้จักการมอบงาน ทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดีทางานแบบมีส่วนร่วม มี
ความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารนา
ผลการวิจัยไปใช้ในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้ า นความรู้ ผู้ บ ริ ห ารควรคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ น า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ รวมทั้งควรพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนควบคู่กันกับการให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาการทางานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา อีกทั้ง
ผู้บริหารควรปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความยินดี ไม่หลีกเลี่ยงหรือมอบหมายงานที่สาคัญให้ผู้อื่นรับผิดชอบ
2. ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น มี
การจัดการและมีการตัดสินใจที่ดี โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยทางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน
3. ด้านการปฏิบัตติ น ผู้บริหารควรปฏิบัติตนให้มีวิ นัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ และมีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลของการวิจัยครั้งนี้มีผลสืบเนื่องไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์ของการจัดการศึกษา ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึ ก ษา เพื่ อ น าผลมาเปรี ย บเที ย บกั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ อั น จะเป็ น การพั ฒ นาให้ ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษามีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึน้
2. ควรมีการทาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามทฤษฎี หรือแนวคิด
ใหม่ๆ กับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
3. ควรศึกษาปัญหา และอุปสรรคที่ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถพัฒนา หรือปรับปรุงตนเองไปสู่
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาได้

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของอาจารย์ ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกองและดร.น้าฝน กัน
มา ตาแหน่งอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.อนวัช อุ่นกอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการชานาญการ
พิเศษโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด. อนุสรณ์) นาย ปิยะ เงาส่อง ตาแหน่ง ผู้อานวยการชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้าน
บ้านห้วยคอกหมู ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คาแนะนาตลอดระยะเวลาในการทาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ และได้โปรดกรุณาให้คาแนะนาตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้วยความเอาใจใส่ จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า ผู้วิจัยใน
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ฐานะที่ทางานอยู่ครู โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูมคี วามสาคัญในอันที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารมืออาชีพให้มี
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา
ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต
3 ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือ ประเมินร่างรูปแบบการวิจัย ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม และให้ขอ้ มูลสาคัญแก่ผู้วิจัย จนช่วยให้การวิจัยครั้งนีส้ าเร็จไปด้วยดี
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การศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย
Factors affecting the development of teacher competencies and professional
groups. Secondary school The second subgroup Chiang Rai province
นัฐวุฒิ จิตรจักร์1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Nattawoot Jitjuk1* and Sunthorn Kraneaum2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่ม
ย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จานวน 175 คน
เครื่องมือที่ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ มี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.65) รองลงมาคือ ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.56) รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.55)
รองลงมาคือ ด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.50) รองลงมาคือ ด้าน
การจัดโครงสร้างองค์การ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.48) รองลงมาคือ ด้านการมีธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.48) และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการมีภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.47)
ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า การนาสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยไม่เข้าใจในขัน้ ตอนการ
กาหนดสมรรถนะ หรือกาหนดคุณลักษณะของสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่มุ่งสูค่ วามสาเร็จของแต่ละ
หน้าที่งานและไม่ได้กาหนดทิศทางที่ชัดเจนจะควบคุมได้ เรื่องสมรรถนะก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่จริงจัง และเป็นแฟชั่น
นิยมเท่านัน้ ไม่มผี ลต่อการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
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วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
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คาสาคัญ: สมรรถนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยม

Abstract
This research aims to study the performance of the teacher development group of career & technology.
Office of postsecondary education zones, zone 2 sub groups in Chiang Rai, 36, and to study the problem and
suggestions for development of teacher performance area office postsecondary education. 2 small group 36
district, Chiang Rai province. The population in this study is the citizenship teacher career. Educational service
area office school district 36 2 sub groups in Chiang Rai, the sample number of 175 people, tools used to collect
data is by query, query, find the percentage frequency values, standard deviation.
The research found that:
The teacher's approach to developments in instructional technology and career. It found that in the
image included on many levels ( X = 3.53) when considered as a text list, found the average maximum is a
new Cultural Organization reviews level ( X = 3.65) is that we are a learning organisation are the comments
contained in the levels ( X = 3.56) is inferior to the side. Human capital management There are reviews on
many levels ( X = 3.55) is inferior to the quality management throughout the Organization, there are reviews
on many levels ( X = 3.50) is the organization structure, management reviews are on many levels ( X = 3.48)
is for corporate governance and corporate social responsibility. There are reviews on many levels ( X = 3.48)
and the average low is for strategic leadership. There are reviews on many levels ( X = 3.47).
The problem and suggestion, found that the leading performance development personnel did not
understand the process of performance or characterize performance that is consistent with the behaviour
towards talents. The success of each function and does not have a clear direction. Performance matters, it will
become serious, and is not only popular in fashion. No impact to maximize the potential of your personnel.
Keywords: Performance, the substance of career and technology, High school

บทนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 36 มีการบริหารการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการสอนอย่าง
กว้างขวาง โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการใช้ส่ือการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น ดังกล่าวที่ว่า "เทคโนโลยีก้าวไกลโยงใยทั่วโลก" ส่งผลให้โลกทัศน์
ของเด็กไทยเปิดกว้างขึ้น แต่จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 และปี
การศึกษา 2559 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีมผี ลสัมฤทธิ์ที่ลดลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มา
ประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการทางาน มีเจตคติที่ดีต่อ
การทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง โดยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นให้มี
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สมรรถนะตามมาตรฐานตาแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือสมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามกลุ่มสาระ
(Specificational Competency) ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based
Approach) เพราะจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และ
สามารถพั ฒนาตนเองให้สอดคล้ องกั บความต้องการจ าเป็ นของตนเอง และหน่ วยงาน ระบบการพัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเอง
ตามแนวทางดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการประเมินสมรรถนะ การจัดทาแผนพัฒนาตนเอง และดาเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองจนมีสมรรถนะตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ดาเนิน การพั ฒ นาตนเองตามระบบการพั ฒ นาครู แ ละบุ คลากรทางการศึก ษาได้ อ ย่า งถู ก ต้อ งตามกระบวนการ
สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อผู้เรียนที่รับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานขึ้นอยู่
กับคุณภาพของคน หรือบุคคลในการปฏิบัตงิ าน ถ้าบุคคลใดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหรือทางการ (วิชาการ) จะเรียกว่า
มีสมรรถนะ (Competency) (ความสามารถของบุคคลในทุก ๆ ด้านทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะ คุณธรรมที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ) ที่สู งย่อมส่งผลต่อคุณภาพของงาน
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันในวงราชการก็ได้นาสมรรถนะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของบุคคล ซึ่งสมรรถนะ
โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือ
ปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตาแหน่ง ตัวอย่างสมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทางานเป็นทีม และสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กาหนดเฉพาะสาหรับแต่ละตาแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดารงตาแหน่งนั้น แสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้น ทาให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา ทางแก้ที่คิดว่า
น่าจะเป็นไปได้ คือ การพัฒนาบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN) โดย
จะต้องผ่านกระบวนการประเมินสมรรถนะที่ประกอบด้วย การประเมินตนเองร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา
ร่วมประเมิน นาผลสรุปผลว่าสมรรถนะใดที่จาเป็นต้องพัฒนาและสมรรถนะใดที่ไม่จาเป็นต้องพัฒนา ต่อจากนั้นนามา
จัดอันดับสมรรถนะที่จาเป็นต้องพัฒนา พร้อมให้เหตุผลประกอบว่าการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวจะส่งผลต่ออะไร ต่อ
ใคร เช่น จะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน หน่วยงาน ชุมชน วงการวิชาชีพ หรือตนเอง เป็นต้น หลักการจัดอันดับ
ความสาคัญ สมรรถนะที่จาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาของครู คือ ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก สาหรับต่อ
ตนเองควรเป็นอันดับสุดท้าย จากนั้นนาไปสู่การเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยให้นาเสนอรูปแบบ วิธีการ
พัฒนาในแต่ละสมรรถนะ หลาย ๆ รูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนา พร้อมกับกาหนด ช่วงระยะเวลาที่จะพัฒนา
(เริ่มต้นและสิ้นสุด) และหน่วยงานหรือองค์กรที่จะขอรับการสนับสนุนในการพัฒนา ซึ่งจะเห็นว่าการพัฒนา โดยใช้
ID-PLAN จะเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะ
ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และจะเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่มคี วามสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นข้าราชการที่ดตี อ่ ไป
ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงเห็นว่า การพัฒนาสมรรถนะของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 36 กลุ่ มย่อยที่ 2 จัง หวัด เชีย งราย จะจัด การศึกษาให้เต็มคุ ณภาพมีม าตรฐาน และ
ขั บ เคลื่ อ นให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาและเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ หรื อ ท าให้
สถานศึกษาเป็นองค์การที่มีขดี สมรรถนะสูง นั้นสถานศึกษาจะต้องบริหารตนเองให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและต้องการที่จะสร้างการพัฒนาสมรรถนะของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย ให้มีแนวทางให้สถานศึกษานาไป
พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตและในทุก ๆ สถานการณ์ และมีศักยภาพความพร้อมในการแข่งขัน
ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สานั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 36 กลุ่ ม ย่อ ยที่ 2 จั ง หวั ด เชีย งราย (2) เพื่อ ศึก ษาปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2
จังหวัดเชียงรายที่เหมาะสม

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ปัจจัยที่ผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในปัจจัยที่ผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์กับการพัฒนาสมรรถนะของครูกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาความคิดเห็นของการศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของครู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจดาเนินการ
วิจัยโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยจะมีขนั้ ตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย จานวน 321 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย เดือน
พฤศจิกายน 2558)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage
Sampling) โดยเปิดตารางกาหนดขนาดตัวอย่างเครจซีและมอร์แกน จานวน 175 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย มี
ทั้งหมด 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกีย่ วกับข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
และตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเป็นการสร้างแบบสอบถามเป็น
แบบ Likerst Scale โดยมีระดับการวัด ประเภทอันตภาคชั้น โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์ ด้านการเป็น
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องค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ด้านธรรมาภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม และด้านวัฒนธรรมองค์การ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัด
เชียงราย มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1. ศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร ทฤษฏี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงรายและรายละเอียดวัต ถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องและปรับแบบสอบถาม ให้
ครอบคลุมสอดคล้องกับนิยามศัพท์และขอบเขตวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. ศึกษาความหมาย ทฤษฏี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบเพื่อทานิยามศัพท์ในการวิจับแล้วเป็นแนวทางใน
การสร้างข้อคาถาม
4. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ขอ้ แนะนาและนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
5. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
และความเหมาะสมของเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม
3. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาความเชื่อมั่น (Reliabilities) โดยนาไปทดสอบ (Try-out) กับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด ได้แก่
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และได้คา่ ความเชื่อมั่นที่เหมาะสมไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนั้ ตอนดาเนินการ ดังนี้
1. ขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงโรงเรียนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี กลุ่มย่อยที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยทาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดถึงกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา จานวน 175 ชุด ได้คืนมา 175 ชุด คิดเป็นร้อ ยละ 100 และนามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ทุก ฉบับ
5. จาแนกแบบสอบถามตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ จะนาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2540 หน้า 40-49)
1. ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
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2. ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (Sample mean)
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, S.D.)

ผลการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเพศผู้หญิง ร้อยละ 52.6 อายุไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 22.9 สถานภาพโสด ร้อยละ
53.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 68.6 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 16 และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 2.9
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ มี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.65) รองลงมาคือ ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (
X = 3.56) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.55) รองลงมา คือ
ด้า นการบริ หารคุ ณภาพทั่ว ทั้ ง องค์ก าร มีความคิด เห็ นอยู่ใ นระดั บมาก ( X = 3.50) รองลงมา คือ ด้ านการจั ด
โครงสร้างองค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.48) รองลงมา คือ ด้านการมีธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.48) และข้อ ที่มีค่า เฉลี่ย ต่าสุด คือ ด้า นการมีภ าวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.47)
ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะของครู ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย ที่เหมาะสม ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้
ปัญหาทางการพัฒนาสมรรถนะ
1. ด้านการมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ควรมีผู้นาสามารถสร้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดึง
เอาแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายมาหลอมรวมกันและสุดท้ายต้องพัฒนาให้เป็นแนวคิดขององค์กรร่วมกันคิดว่าจะ
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร
2. ด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์ ควรมีกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญรวมถึงประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัตงิ านตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ไม่มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ โดยผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ต้องพยายามหากิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากร หากบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แล้ว โรงเรียนก็จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
4. ด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ไม่ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของ
คนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
5. ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ไม่มีระบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของการจัดแบ่งงานให้ทุกคนในสถานศึกษา เพื่อควบคุมประสานงานและเชื่อมโยงงานของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
6. ด้านการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีการ
ดาเนินงานที่โปร่งใส เปิดเผย เป็นธรรม
7. ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ไม่มีแบบแผนทางความคิดที่ยึดถือร่วมกันอันประกอบไปด้วยความเชื่อ
ค่านิยม บรรทัดฐาน มีกระบวนการถ่ายทอดจากบุคคลรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะขององค์การใน
สถานศึกษา
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แนวทางการแก้ไข
เนื่องจากไม่มีมาตรฐานหนึ่งเดียวกันและไม่มีองค์การแห่งใดที่จะมากาหนดมาตรฐานกลางได้ดังนั้นจะต้อง
ดาเนินการโดย
1. ด้านการมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ แนวทางการแก้ไข คือ มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียม
รองรับการเปลี่ยนแปลง
2. ด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์แนวทางการแก้ไข คือ ให้ความไว้วางใจเพื่อส่งผลให้บุคลากรในองค์การ
ทุ่มเทพลังในการทางานอย่างเต็มที่
3. ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ แนวทางการแก้ไข คือ มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะ
ระหว่างบุคคลและหน้าที่ภายในองค์การ
4. ด้ า นการบริห ารคุ ณ ภาพทั่ วทั้ ง องค์ ก ารแนวทางการแก้ ไข คื อ มีก ารปรั บปรุ ง กระบวนงานหลั ก และ
กระบวนการสนับสนุนอย่างสม่าเสมอ
5. ด้านการจัดโครงสร้างองค์การแนวทางการแก้ไข คือ มีโครงสร้างและกระบวนการที่สอดคล้องกัน
6. ด้ านการมีธรรมาภิบาลและความรับผิด ชอบต่อ สั งคมแนวทางการแก้ ไข คือ มีความรั บผิ ด ชอบและ
ช่วยเหลือต่อสังคม
7. ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การแนวทางการแก้ไข คือ ปลูกฝังจิตสานึกในการบริการต่อลูกค้าและสังคม

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ด้านการมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่ากระบวนการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีความสามารถหรือมีความพยายามใช้อิทธิพลของตนกระตุ้นชี้นาจูงใจให้บุคคลอื่นมีความเต็มใจและ
กระตือรือร้นในการทาสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการโดยมีเป้าหมายคือความสาเร็จขององค์การหากในสถานศึกษาภาวะผู้นา
(Leadership) คือ กระบวนการที่ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถหรือมีความพยายามใช้อิทธิพลของตนกระตุ้น
ชี้นาจู งใจให้ค รูหรือบุค ลากรในสถานศึก ษามีความเต็ มใจและกระตือรือ ร้นในการทาสิ่งต่างๆตามต้องการโดยมี
เป้าหมายคือความสาเร็จของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล สุภาทอง. (2551) ได้ศึกษาภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ว่าเป็นสภาวะที่ผู้นาแสดงให้เห็นในการกาหนดทิศทางและการกระตุน้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกที่เป็น
กระบวนการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่ สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นทาให้เกิดการตระหนักรู้ใน
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดพลังร่วมในการปรับเปลี่ยนให้ดขี นึ้ และผลักดันให้การบริหารเชิงกล
ยุทธ์ประสบความสาเร็จ ผู้นาเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นกระบวนการของอิทธิพลที่ผู้นามีต่อบุคคลอื่นให้มีพฤติก รรมไปใน
ทิศทางที่ต้องการเพื่อบรรลุและรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การให้ครอบคลุมทั้งเป้าหมายและวิธีการโดยการ
กาหนดทิศทางขององค์การการนาไปสู่การปฏิบัติและการควบคุมหรือประเมินกลยุทธ์ เป็นสภาวะที่ผู้นาได้แสดง
ความสามารถให้เห็นในการมองไปในอนาคตและกาหนดวิสัยทัศ น์ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกรวมทั้ ง มีค วามสามารถในการก าหนดแผนกลยุ ทธ์ เ พื่ อ สร้ า งความได้ เ ปรี ย บต่อ ผู้ แ ข่ ง ขั น และเป็ น การ
ปรับเปลี่ยนทิศทางการบริหารให้ดีข้นึ
2. ด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการทาให้องค์การ
ได้รับผลประโยชน์ในการใช้กับประชาชนโดยผ่านการวัดวิเคราะห์ประเมินมากกวาการเดาและเป็นการนาเสนอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับยุทธศาสตร์ธุรกิจการศึกษาที่สามารถยกฐานะระดับการทาธุรกิจและระดับการทางาน
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ระดับสูงเพื่อทาให้การทางานมีมาตรฐานสูงเช่นระบบการคัดเลือกที่ ดีขึ้นการฝึกอบรมและผู้นาที่ดีโดยการกระตุ้น
กระบวนการคิดริเริ่มเพื่อการประเมินความพอใจในอนาคตโดยการสนับสนุนให้สร้างพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายเพื่อการ
พัฒนาการปฏิบัตแิ ละสนับสนุนความสามารถของมนุษย์ในการบริหารงานของพวกเขาศักยภาพและสมรรถนะการจ้าง
งานโดยสนับสนุนให้มีการเรียนรู้และพัฒนาโดยการเปิดโอกาสอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดาพร ทอง
สวัสดิ์ และสุจิตรา จรจิตร (2556) ทาการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษา ว่าจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงระบบ (systematicanalysis) การวัดผลและการประเมินผล
ว่านโยบายและการปฏิบัตงิ านต่าง ๆ ด้านการบริหารคนสร้างคุณค่าต่อองค์กรเพียงใดโดยจะกาหนดเป็นมาตรวัด เป็น
องค์ประกอบที่มีอยูใ่ นทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้แก่ความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ซึ่งสามารถวัดในรูปของผลตอบแทนเช่นเดียวกับสินทรัพย์หรือทุนประเภทอื่น ๆ และสามารถทาให้องค์การมีความโดด
เด่นและแข่งขันได้และได้ กล่าวถึง การบริห ารทุนมนุ ษย์ (HumanCapital Management) ว่าเป็นการจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองใหม่ที่มองว่าคนคือปัจจัยที่สาคัญปัจจัยแรกของการดาเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผล
กาไรให้ กั บองค์ ก ารอย่า งยั่ ง ยืนและ ความสามารถที่ มีอยู่ใ นตัว มนุ ษย์ส่ ว นการบริห ารทุน มนุ ษย์ (Human Capital
Management) เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างตั วบุ ค คลากรและองค์ ก ารความสัม พั นธ์ ที่ยั่ง ยืนระหว่า งบุ ค คลากรและ
องค์การไม่ควรมีแค่การแลกเปลี่ ยนระหว่างงานและค่าตอบแทนเท่านั้นแต่ควรเป็นการผสานเป้าหมายและความ
รับผิดชอบร่วมกันและไม่ใช่แค่สัญญาตามกฎหมาย (Legal Contract) แต่ควรเป็นเครือข่ายทางสังคมและวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงองค์การและบุคคลากรเข้าด้วยกัน
3. ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเนื่องจากองค์การที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ ส มาชิก ได้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะการทางานที่ เป็น พลวั ต รและเพิ่ม ขี ด ความสามารถของตนเองเพื่อ การ
สร้างสรรค์งานมีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศมีวิธีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายของงานและองค์การและมี
การสรรค์ ส ร้ า งนวั ต กรรมใหม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งหากในสถานศึ ก ษาการเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ( Learning
Organization) คื อ การท าให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ โ ดยการสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ ทุ ก คนใน
สถานศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้และทักษะการทางานที่เป็นพลวัตรและเพิ่มขีดความสามารถของตนเองเพื่อการ
สร้ า งสรรค์ ง านมี ก ารแลกเปลี่ ย นสารสนเทศมี วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายข องงานและของ
สถานศึกษาและมีการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล บุญพิมพ์ (2553) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับประสิทธิผล พบว่า โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีมีระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ มีการเรียนรู้เป็นทีม มี
วิสัยทัศน์ร่วม มีการคิดเชิงระบบ มีตัวแบบจากภายใน และมีสมาชิกที่มีความเป็นเลิศ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี มีระดับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานวิชาการ
4. ด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหาร
จัดการองค์การที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในองค์การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเพื่อให้การปรับปรุงคุณภาพการทางานดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในสถานศึกษาการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การหมายถึงการบริหารจัดการ
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สถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจครูหรือบุคลากรในสถานศึกษานักเรียนผู้ปกครองชุมชนและ
ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให้ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในทุกการบริหาร
จัดการสถานศึกษาทุกกระบวนการเพื่อให้การปรับปรุงคุณภาพการทางานดาเนินไปอย่างต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรวัฒน์ ต๊ะคา (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
คุณภาพ งานบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่องานบริการด้านอานวยการ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล และงานส่งเสริมและสนับสนุนอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่ า เฉลี่ ย ของความพึ ง พอใจด้ า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น มากกว่ า งานบริ ก ารอื่ น อีก 3 ด้ า น ส่ ว นปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะในงานบริการ พบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้น ขาดมนุษยสัมพันธ์ ไม่มีความรู้ และประสบการณ์
ด้านการให้บริก าร ขาดการวางแผน หรือเตรี ยมการส าหรั บการบริ การ และขาดสิ่ง อานวยความสะ ดวกในการ
ให้บริการ ควรมีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงานและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้เกิดความประทับใจในการ
ให้บริการ สาหรับแนวทางในการบริหารคุณภาพงานบริการนั้น ควรมีการวางแผน กาหนดแนวทาง สร้างขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เกิดความพึงพอใจจากผู้รับบริการ มีการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ
และการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ
5. ด้ า นการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ารมีค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บมากทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่า ระบบที่ แ สดง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของการจัดแบ่งงานเพื่อควบคุมประสานงานและเชื่อมโยงงาน
ของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การในสถานศึกษาการจัดโครงสร้างองค์การ (Organization
Structure) จึงหมายถึงระบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของการจัดแบ่งงานให้ทุก
คนในสถานศึกษาเพื่อควบคุมประสานงานและเชื่ อมโยงงานของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุจิราพรรณ คงช่วย (2556) ทาการวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และบรรยากาศองค์การ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดย
ปั จ จั ย ทั้ ง หมดสามารถร่ ว มกั น อธิ บ ายความแปรปรวนของประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมศิ าสตร์ภาคใต้
6. ด้านการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพมีการดาเนินงานที่
โปร่งใสเปิดเผยเป็นธรรมตรวจสอบได้มุ่งเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนและนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีขององค์การและ
สนับสนุนช่วยเหลือ สังคมด้ว ยทรั พยากรขององค์ก ารและกระทาให้ เกิด ประโยชน์ต่อ สังคมทั้ง ผู้ที่มีส่วนเกี่ย วข้อ ง
โดยตรงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยอ้อมซึ่งหากนามาปรับใช้ในสถานศึกษาการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมจะหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมีการดาเนินงานที่โปร่งใสเปิดเผยเป็นธรรม
ตรวจสอบได้มุ่งเน้นความร่วมมือของทุกคนทั้งในและนอกสถานศึกษาและนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีของสถานศึกษาและ
สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนสังคมด้วยทรัพยากรของสถานศึกษาและกระทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมทั้งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงอันได้แก่นักเรียนผู้ปกครองชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูแ่ ละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยอ้อมได้แก่บุคคลทั่วไป
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ สุพรรณกุล (2553) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียนสมรรถนะสูงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนตามขอบข่ายภาระงานโรงเรียน
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กาหนดให้รูปแบบโรงเรียนสมรรถนะสูงมีองค์ประกอบ งานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย การเสริมสร้างความเป็นไทย
การพัฒนาระเบียบวินัย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมแนะแนว การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การรณรงค์และป้องกันสารเสพติด การเสริมสร้างทักษะชีวิต และกิจกรรมอื่น งานบุคลากร
ประกอบด้วย การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง การสรรหาและมอบหมายงาน การพัฒนาบุคลากร การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ การเสริมสร้างวินัย การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การสร้างขวัญ
และกาลังใจ
7. ด้านการสร้า งวัฒ นธรรมองค์ การมีความคิ ดเห็ นอยู่ในระดั บมากทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่า แบบแผนทาง
ความคิดที่ยึดถือร่วมกันอันประกอบไปด้วยความเชื่อค่านิยมบรรทัดฐานมีกระบวนการถ่ายทอดจากบุคคลรุ่นหนึ่งไป
อีกรุ่นหนึ่งอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะขององค์การในสถานศึกษาการสร้างวัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture)
หมายถึง แบบแผนทางความคิดที่ทุกคนได้แก่ผู้บริหารครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนได้ยึดถือร่วมกันอัน
ประกอบไปด้วยความเชื่อค่านิยมบรรทัดฐานมีกระบวนการถ่ายทอดจากบุคคลรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งอย่างมีเอกลักษณ์
เฉพาะของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ เตียวต๋อย (2551) วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ด เสร็ จในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจั ยพบว่า 1. องค์ ประกอบการบริ หารคุ ณ ภาพแบบ
เบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมี 7 องค์ประกอบ คือ 1) การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและบุคคลากร 2) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาในการนาองค์กร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร 5) การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง 6) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง 2. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่ องค์ประกอบ
และกระบวนการ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
บุคคลากร 2) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาในการนาองค์กร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 5) การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง 6) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
และมี 8 กระบวนการ คือ 1) การริเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง 2) การจัดโครงสร้างองค์กรและทีมงาน 3) การจัดระบบ
เครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใช้และให้ความรู้ แก่บุคลากร 5) การกากับติดตามและประเมินผล 6) การทบทวน
การดาเนินงาน 7) การให้รางวัลผู้ประสบผลสาเร็จในการบริหารคุณภาพ และ 8) การเทียบเคียงกับหน่วยงานที่
ประสบผลสาเร็จ ซึ่งรูปแบบดังกล่าว ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญให้สามารถนาไปใช้ได้
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะการพัฒนาสมรรถนะของครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่ม
ย่อยที่ 2 จังหวัดเชียงราย ได้แก่
1. ด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ควรเพิ่มเรื่อง สามารถทางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากาหนดหรือเป้าหมาย
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถ ติดตามและประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน ความรู้
ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยยึดเป้าหมายที่ กาหนดไว้ และสามารถกาหนดมาตรฐาน
หรือเป้าหมายในการทางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
2. ด้านการบริการที่ดีควรเพิ่มเรื่อง มีการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการและให้คาแนะนา ให้บริการ
ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี มีความพึงพอใจในบริการและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา รับเป็นธุ ระ ช่วยแก้ปัญหา
หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกิดขึน้ แก่คนอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ ผู้มีการจัดระบบการ
ให้ บ ริ ก ารบนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู้ ความต้ อ งการของการให้ บ ริ ก าร มี ค วามตั้ ง ใจ เต็ ม ใจ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ เสียสละเวลาให้แก่นักเรียน
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3. ด้านการพัฒนาตนเองควรเพิ่มเรื่อง การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้พัฒนางานโดย
การนา การผลิ ตนวัต กรรม และเทคโนโลยีใ หม่ ๆ มาใช้ใ นการพัฒ นางานในสถานศึก ษา เลือ กใช้แ หล่ งเรีย นรู้ ที่
หลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ มีความสามารถในการจับ
ใจความ การสรุปจากการอ่าน และการฟังมีความชัดเดจนในการอธิบาย และยกตัวอย่างการตัง้ คาถามได้ตรงประเด็น
มีสามารถเลือกวิธีในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
4. ด้านการทางานเป็นทีมควรเพิ่มเรื่อง การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงาน เป็นทีม การรับฟัง
ความคิดเห็นยอมรับข้อตกลงของทีมงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ยึดมั่นในหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น
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การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครู
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา
The Study of Problems and Guidelines to Solve the Problem of Internal
Supervision of the Administrators and Teachers in School under the Basic
Education Commission Muang District Phayao Province
จิตรลดา ธรรมขัน1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Chitlada Thammakhan1* and Ruksit Suttipong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา เปรียบเทียบ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา จานวน 227 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรีย น สัง กัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการนิ เ ทศภายในของผู้ บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จาแนกตามเพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์การ
ทางาน พบว่าโดยรวม ทุกด้านมีความเห็นไม่แตกต่างกัน
แนวทางการแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวม คือ โรงเรียนควรกาหนดการนิเทศให้อยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของโรงเรียน มีปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการประชุม ชี้แจงให้ครูและบุคลากรทราบ เข้าใจในเรื่องการนิเทศ
ภายใน มีการกาหนดขั้นตอนการนิเทศอย่างชัดเจน มีระบบการติดต่อ ประสานงานนิเทศที่มีประสิทธิภาพ นิเทศแบบ
กัลยาณมิตร ปราศจากอคติในการนิเทศ แยกเรื่องส่วนตัวออกจากชีวิตทางาน และควรมีการนิเทศอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ เป็นปัจจุบัน เพื่อการนาผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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คาสาคัญ: ปัญหาการนิเทศภายใน, แนวทางการแก้ไขปัญหาการนิเทศภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

Abstract
The objectives of this study were to investigate the problems, compare and find the guidelines to solve
the problem of internal supervision of the administrators and teachers in school under the Basic Education
Commission, Muang District, Phayao Province.
The populations of this study were 227 administrators and teachers in school under the Basic Education
Commission, Muang District, Phayao Province. The tool for data collections was questionairs. A descriptive
statistics namely; percentage, average, standard deviation, t-test and One way ANOVA. The results of this
study showed that
1. The problem of internal supervision of the administrators and teachers in school under the Basic
Education Commission, Muang District, Phayao Province all sides were good level.
2. The comparison results of the problem of internal supervision of the administrators and teachers in
school under the Basic Education Commission, Muang District, Phayao Province classified by sex, position and
experience showed that all sides overall didn’t difference.
The guidelines to solve the problem of internal supervision of the administrators and teachers in school
under the Basic Education Commission, Muang District, Phayao Province should set the supervision in the annual
school action plan by each school. The calendar of operations and the meeting for explaining should be operated
annual to teachers and school personal to know about the internal supervision. The supervision was also set
clearly. There is an effective system of coordinated supervision. There are grateful supervision that no bias,
separate personal life from work and should have the step of supervision that continuous, always and currently
for bringing the results continue to improve.
Keywords: the problem of internal supervision, guidelines to solve the problem of internal supervision,
the Basic Education Commission

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็นการแสดง
เจตนารมณ์และความพยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทยในยุค
โลกาภิวัฒน์ อันมีผลต่อการปฏิบัติด้านนโยบายในสาระสาคัญหลายประการ เช่น ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ด้านระบบบริหารและสนับสนุนทางการศึกษา ด้านทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษาวางแนวการจัดการศึกษา
ไว้วา่ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เน้นความสาคัญทั้งการเรียนรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยจัดให้มเี นื้อหาสาระและกิจกรรมฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเป็น (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 5-9)
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ถ้าจะให้ การเรีย นรู้มีคุณภาพ ผู้เรี ยนบรรลุ เป้าประสงค์ของสถานศึก ษานั้น จึ งมีความจาเป็นที่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องมีการนิเทศการศึกษา เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของสังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา และบุคลากรภายในสถานศึกษาขาดประสบการณ์ และไม่มีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้ความสามารถทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้งการนิเทศภายในยังเป็นยุทธศาสตร์ของผู้บริหารในการแก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (วิภา อยู่คง, 2555, หน้า 12) ผู้ที่มีส่วนทั้งหลาย
โดยเฉพาะผู้บริหารมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารด้านการศึกษาของโรงเรี ยน ในการบริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องพัฒนากระบวนการบริหาร การจัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษานัน้ ๆ สถานศึกษาต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นแม้วา่ ผู้บริหารการศึกษา ครู - อาจารย์ จะมีคุณวุฒิและ
ความสามารถสูงขึ้นมากแล้วก็ตาม แต่สังคมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาทั้งในระบบการบริหารการสอน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทาให้เกิด
เทคนิค และวิธีการสอนใหม่ ๆ ให้ศึกษาอีกมากมาย ผู้บริหารครู - อาจารย์ จาเป็นต้องพัฒนาตนเองและองค์กรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งให้นาการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ด้ วย การนิเทศการศึกษาจะมี
บทบาทในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดด้วยวิธีต่าง ๆ ที่จะช่ว ยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภ าพสูงสุดสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม (เจษฎา แช่มประเสริฐ, 2542, หน้า 1) จะเห็นได้วา่ การจัดการศึกษาจะเกิดผลดี มีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับกลไกหลายประการ เช่น กระบวนการบริหาร การจัดการ การดาเนินงานการนิเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในการนานโยบายไปปฏิบัติ (กรมสามัญศึกษา, 2540, หน้า 131) โดยเฉพาะการนิเทศภายในซึ่งมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมาก ทั้งนีเ้ นื่องจากกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้
ได้มาซึ่งคุณภาพของนักเรียน โดยที่การนิเทศเป็นการทางานร่วมกับครูและบุคลากรการศึกษา เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัตงิ านสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากสภาพปัญหาของการนิเทศภายใน
พบว่า ยังมีปัญหาหลายประการสาคัญ คือ ผู้บริหารโรงเรียนยังไม่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการนิเทศภายใน ไม่เห็น
ความสาคัญของการนิเทศ ไม่ตระหนักว่าตนมีความสาคัญที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนา เห็นว่าการนิเทศภายในเป็น
งานของผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ครูวิชาการหรือกิจกรรมการนิเทศภายใน จึงมอบให้บุคคลเหล่านั้นรับผิดชอบดาเนินการ
แทน ผู้บริหารไม่มบี ทบาทใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดจนปัญหาความไม่มั่นใจ
ในตนเองของผู้บริหารที่ขาดความมั่นใจในการดาเนินงาน นอกจากนี้ในส่วนของบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่รู้จุดมุ่งหมายที่
แท้จริงของการนิเทศภายใน มองการนิเทศภายใน คือ การไปสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน เข้าใจการนิเทศว่าเป็น
การไปตรวจสอบ จับผิด ประเมิน วิพากษ์วิจารณ์ บุคลากรขาดความร่วมมือร่วมใจร่วมคิด ร่วมทา ตลอดจนสื่อ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการนิเทศไม่ได้นามาใช้เพื่อการสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างแท้จริง ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 12)
จากแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2559-2562) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 1 การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) ด้านผู้บริหารพบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงานตามการกระจายอานาจทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งไม่
สามารถวิเคราะห์นโยบายและดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังไม่
เป็ นผู้ นาทางวิชาการจะต้อ งได้รับการพั ฒนาในเรื่อ งงานวิชาการให้ มากยิ่งขึ้น (ส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1, 2559, หน้า 30) ด้านการบริหารจัดการ แม้ว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ในสัดส่วน
ที่สูงแต่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ต่า โดยงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงถูกจัดสรรจากด้านอุปทาน
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เป็นหลักและงบประมาณกว่าร้อยละ 75 ไม่มคี วามสัมพันธ์กับจานวนนักเรียนโดยตรง การกระจายอานาจการบริหาร
จัดการสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา จึงส่งผลให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา การ
สร้างความเข้มแข็งต่อองค์คณะบุคคลทั้งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนความร่วมมือของ
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นกลไกนาไปสู่
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าจานวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึง
เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1, 2559, หน้า 12) การขาดการนิเทศของผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่ อง เป็นระบบ จะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 มีผลการทดสอบต่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งต่ากว่าที่ตั้งไว้ ดังนัน้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ได้กาหนดจุดเน้นด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งเน้น
การกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่า ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนทาแผนพัฒนา เป็น
รายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า จุดเน้น คือ ครู
ควรได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน
ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1, 2559, หน้า 27)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักว่ากระบวนการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการที่เอื้อให้การทางานของครูและ
โรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ และสามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข และเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
กระบวนการนิเทศการศึกษาอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจั ย นี้มีวั ต ถุ ประสงค์ (1) เพื่อ ศึก ษาปัญ หาการนิเทศภายในของผู้ บริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา (2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการนิเทศภายใน
ของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
จาแนกตามเพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางาน (3) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารและครู ในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ตาแหน่ง
2.1 ผู้บริหาร
2.2 ครู
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 1-10 ปี
3.2 11-20 ปี
3.3 21 ปีขนึ้ ไป

ปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
มีขอบเขต 5 ด้านดังนี้
1. ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
และความต้องการ
2. ด้านการวางแผนและการกาหนด
ทางเลือก
3. ด้านการสร้างสือ่ เครื่องมือ และ
การพัฒนาวิธีการ
4. ด้านการปฏิบัตกิ ารนิเทศ
5. การประเมินผลและการรายงานผล

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจัย
สมมติฐาน
1. ปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน จาแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกัน
2. ปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน จาแนกตามตาแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน
3. ปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมแตกต่าง
กัน

วิธีวทิ ยาการวิจัย
การศึก ษาปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาการนิเทศภายในของผู้ บริ ห ารและครู ในโรงเรีย น สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวธิ ีการดาเนินการ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร จานวน 40 คน และครู จานวน 380 คน โรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จานวน 36 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจานวน
420 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร และครู สังกั ดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2559 จานวน 227 คน จาก 36 โรงเรียน โดยจาแนกเป็นผู้บริหาร จานวน 36
คน และครู จานวน 191 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์
การทางาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหา และความต้องการ ด้านการวางแผนและการกาหนดทางเลือก ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และการพัฒนา
วิธีการ ด้านการปฏิบัติการนิเทศ และด้านการประเมินผลและการรายงานผล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 มากที่สุด
หมายถึง
มีปัญหาการนิเทศภายในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 มาก
หมายถึง
มีปัญหาการนิเทศภายในระดับมาก
ระดับ 3 ปานกลาง
หมายถึง
มีปัญหาการนิเทศภายในระดับปานกลาง
ระดับ 2 น้อย
หมายถึง
มีปัญหาการนิเทศภายในระดับน้อย
ระดับ 1 น้อยที่สุด
หมายถึง
มีปัญหาการนิเทศภายในระดับน้อยที่สุด
จากนั้นคานวณหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สาหรับเกณฑ์การแปลผล คานวณจากค่าเฉลี่ย แล้วแปลผลตามเกณฑ์ ของบุญชม ศรีสะอาด (2554, หน้า 102)
ดังนี้
การแปลผลค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลว่า
มีปัญหาการนิเทศภายในมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลว่า
มีปัญหาการนิเทศภายในมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลว่า
มีปัญหาการนิเทศภายในปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลว่า
มีปัญหาการนิเทศภายในน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลว่า
มีปัญหาการนิเทศภายในน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครู ใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในโรงเรียนจากเอกสาร วารสาร
สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลเพื่อจัดโครงสร้างของแบบสอบถาม
3. ศึกษาเทคนิค และวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา
5. นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของภาษา
ความเหมาะสมของแบบสอบถาม เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
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6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒใิ นด้านการนิเทศภายในโรงเรียนและ
การสร้างเครื่องมือ พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องในด้านการใช้ภาษา จานวน 3
ท่าน
7. รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไข และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับจุดประสงค์ (Index of Congruence : IOC)
7.1 นาข้อคาถามและเนื้อหาจุดประสงค์ของการสร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ลงความเห็นโดยใช้
เกณฑ์ ดังนี้
+ 1 คือ แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
0 คือ ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
- 1 คือ แน่ใจว่าข้อคาถามไม่มคี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
7.2 นาแบบสอบถามที่ได้ปรังปรุงและแก้ไข เสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง ซึ่งผลการหาความสอดคล้อง
ปรากฏว่าปรากฏว่าค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00
8. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสม ถูกต้องและสมบูรณ์ และนาเสนอต่ ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบ
9. การหาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านอิงโค้ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 30 คน แล้วนากลับมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Conbach) (ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2550, หน้า
82) ได้คา่ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.983
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ขอหนั ง สือ จากวิ ทยาลั ย การศึก ษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา ถึ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม จานวน 227 ฉบับ ถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรง พร้อมขอความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถามภายใน 15 วัน และมาเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนได้มา 227 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วดาเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม แล้วจึงประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป คานวณหาค่าสถิติพนื้ ฐาน ดังนี้
1. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 ปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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3. วิเ คราะห์ เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการนิเ ทศภายในของผู้ บริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จาแนกตามเพศและตาแหน่ง โดยใช้สถิติ t-test
จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ใช้สถิติ F- test
4. แบบสอบถามตอนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นลักษณะคาถามแบบปลายเปิด ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาแยกประเด็นแจกแจงความถี่ของคาหรือข้อความที่ปรากฏอยู่ และนาเสนอในรูปแบบตาราง

ผลการศึกษา
จากการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา สรุปผลได้ดังนี้
1. ปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับมาก
เรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด ได้แก่ ด้านการประเมินผลและการรายงานผล ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ด้านการ
วางแผนและการกาหนดทางเลือก ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ และด้านการสร้างสื่อ
เครื่องมือ และการพัฒนาวิธีการ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการนิ เ ทศภายในของผู้ บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จาแนกตามเพศ ที่เป็นเพศชายและเพศหญิง จาแนก
ตามตาแหน่ง ที่เป็นผู้บริหารและครู และจาแนกตามประสบการณ์การทางาน ที่มีประสบการณ์การทางาน 1-10 ปี,
11-21 ปี และ 21 ปีขนึ้ ไปพบว่า โดยรวมทุกด้านมีความเห็นไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นดังนี้ ด้านการวางแผน และกาหนดทางเลือก คือ ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมการนิเทศภายใน และจัดให้มีการดาเนินงานนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร รองลงมา คือ โรงเรียนจัดให้มี
ปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ คือ ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายใน
และจัดให้มีการดาเนินงานนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร รองลงมา คือ โรงเรียนจัดให้มีการปฏิบัติงานตามปฏิทิน /
แผนงานนิเทศภายในโรงเรียนที่กาหนดไว้ ด้านการประเมินผลและการรายงานผล คือ โรงเรียนจัดให้มีการประชุม
วางแผนและกาหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานนิเทศภายใน รองลงมา คือ โรงเรียนจัดให้มีการ
ประเมินผลการวางแผนในการปฏิบัติงานนิเทศภายใน ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ คือ
โรงเรียนจัดให้ครูมีสว่ นร่วมในการสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมา คือ
โรงเรียนสารวจข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชา

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา มีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการนิเทศภายในโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีปัญหาอยู่
ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด ได้แก่ ด้านการประเมินผลและการรายงานผล ด้านการปฏิบัติการ
นิเทศ ด้านการวางแผนและการกาหนดทางเลือก ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ และด้านการ
สร้างสื่อ เครื่องมือ และการพัฒนาวิธีการ การที่ปัญหาการนิเทศภายในด้านการประเมินผลและการรายงานผลมี
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ปัญหามากที่สุด อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาไม่มีการกาหนดวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์
และเป้ า หมายการนิเทศภายใน รวมทั้ ง ไม่ มีก ารให้ ค รู ทุ ก ฝ่ า ยได้ มีส่ ว นร่ ว มในการประเมิน ผลการนิ เทศ รวมทั้ ง
สถานศึกษาไม่มเี ครื่องมือประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิต และ
ที่สาคัญที่สุด คือ สถานศึกษาไม่มีการนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส่วนด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และการพัฒนาวิธีการ มีปัญหาน้อยที่สุดเพราะว่าในยุคปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ผู้บริหารและครูสามารถค้นหาสื่อ เครื่องมือ และวิธีการต่าง ๆ ใน
ระบบออนไลน์ได้งา่ ย จึงสามารถนาสื่อ เครื่องมือ และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในสถานศึกษาได้ จากผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (กรรณิการ์ ฝากกระโดน, 2556, หน้า 76-77) ได้วิจัยปัญหาการนิเทศภายในของครูผู้สอนอาเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการนิเทศภายใน
ของครูผู้สอนอาเภอตาพระยา จังหวัดสระบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ (นันท์นภัส โซรัม, 2558, หน้า 90-91) ได้วิจัยสภาพและปัญหาการนิเทศภายใน
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ (รัตติกาล วังคะฮาต, 2551, หน้า 108-118) ได้
วิจัยการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ผลการวิจัยพบว่า
ระดับการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการนิ เ ทศภายในของผู้ บ ริหารและครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จาแนกตามเพศ ที่เป็นเพศชายและเพศหญิง จาแนก
ตามตาแหน่งที่เป็นผู้บริหารและครู และและจาแนกตามประสบการณ์การทางาน ที่มีประสบการณ์การทางาน 1-10 ปี
, 11-20 ปี และ 21 ปีขึ้น พบว่าไป โดยรวมทุกด้านมีความเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการดาเนินงาน
นิเทศภายในนั้น โรงเรี ย นมีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิน งานให้ บุค ลากรทุ ก ฝ่ า ยได้ มีส่ ว นร่ ว ม จึ ง ทาให้ ก าร
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชน มีการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทา ร่ว มตัดสินในในการวางแผน
ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ร่วมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน และทุกคน
เล็งเห็นความสาคัญของการนิเทศภายในที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นันท์นภัส โซรัม, 2558, หน้า 90-91) ได้วิจัยสภาพและปัญหาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
2 จาแนกตามสถานภาพตาแหน่ง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับรัตติกาล วังคะฮาต (2551, หน้า 108-118)
ได้วิจัย การนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ผลการวิจัยพบว่า
การเปรียบเทียบการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน จาแนก
ตามประสบการณ์ในภาพรวมพบว่ามี ความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับวันฤดี ปุยะติ (2551,
หน้า 108-118) ได้วิจัย ปัญหาและความต้องการการนิเทศภายในในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการการนิเทศภายในในโรงเรียน ที่มีสถานภาพ
ตาแหน่งต่างกัน ในภาพรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นดังนี้ ด้านการวางแผน และกาหนดทางเลือก คือ ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมการนิเทศภายใน และจัดให้มีการดาเนินงานนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร รองลงมา คือ โรงเรียนจัดให้มี
ปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการปฏิบัติการนิเทศ คือ ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศภายใน
และจัดให้มีการดาเนินงานนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร รองลงมา คือ โรงเรียนจัดให้มีการปฏิบัติงานตามปฏิทิน /
แผนงานนิเทศภายในโรงเรียนที่กาหนดไว้ ด้านการประเมินผลและการรายงานผล คือ โรงเรียนจัดให้มีการประชุม
วางแผนและกาหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานนิเทศภายใน รองลงมา คือ โรงเรียนจัดให้มีการ
ประเมินผลการวางแผนในการปฏิบัติงานนิเทศภายในด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ คือ
โรงเรียนจัดให้ครูมีสว่ นร่วมในการสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในโรงเรียน จานวน 18 คน
รองลงมา คือ โรงเรียนสารวจข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชา จานวน 16 คน ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นภัส โซรัม (2558, หน้า 90-91) ได้วิจัยสภาพและปัญหาการ
นิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการนิเทศภายใน คือ ควรกาหนดวันเวลาในการนิเทศตามปฏิทินอย่างชัดเจน
เช่นเดียวกับ ศรันย์ภัทร์ อินทรรักษาทรัพย์ (2558, หน้า 90-93) ได้วิจัย แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางพัฒนาการนิเทศภายใน ด้านการวางแผนการนิเทศพบแนวทางพัฒนา คือ ควรมีการสารวจ รวบรวม และ
กาหนดขอบเขตสภาพปัญหา ต้องมีการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของสภาพปัญหาและความเป็นไปได้ในการ
แก้ปัญหาอย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการวางแผน การนิเทศ ซึ่งจะส่งผลทาให้ทราบระดับสภาพที่เป็นปัญหา ขอบเขตและ
ความจาเป็นในการแก้ไขปรับปรุงในการนิเทศภายในให้ดีย่ิงขึ้น ด้านการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ พบแนวทางพัฒนา
คือ เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการนิเทศภายใน มาให้ความรู้กับคณะกรรมการนิเทศ ซึ่งจะส่งผล
ทาให้ผู้รับการนิเทศเกิดความเข้ าใจและเชื่อมั่นในระบบนิเทศมากยิ่งขึ้น ด้านการดาเนิน การปฏิบัติงานนิเทศ พบ
แนวทางพัฒนาคือ ปฏิบัตงิ านนิเทศ ตามปฏิทินการนิเทศภายใน ที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ ตรงต่อเวลา ดาเนินตาม
แนวกัลยาณมิตร สมานฉันท์และโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลทาให้การปฏิบัตกิ ารนิเทศภายในเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ได้
ข้อมูลที่เป็นจริง ในการแก้ไขปัญหา ด้านการสร้างเสริมกาลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ พบแนวทางพัฒนาคือ ผู้บริหาร และ
ผู้นิเทศต้องเสริมแรงด้วยการแนะนา การออกคาสั่ง และการติชมผลงานที่ออกมา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ ได้พิจารณา
ทางเลือกในการปรับปรุงแก้ไขงานของตน ซึ่งจะส่งผลทาให้ผู้รับการนิเทศมีกาลังใจ ในการปฏิบัติงานและพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเพื่อให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ และด้านการประเมินผลการนิเทศ พบแนวทาง
พัฒนาคือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความชัดเจนในเกณฑ์การประเมิน ผลการนิเทศ มี
การสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดและมีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งจะส่งผลทา
ให้ผลการประเมินผลการนิเทศได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และยังสามารถนาผลการประเมินการนิเทศภายในไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินการนิเทศภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรัตติกาล วังคะฮาต (2551, หน้า 108118) ได้วิจัยการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ผลการวิจัย
พบว่าแนวทางแก้ไข คือ การพัฒนาหลักสูตรต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับนักเรียน และส่งเสริมให้ครูเข้าอบรม เพื่อ
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เพิ่มพูนศักยภาพ ควรจัดครูให้สอนตรงความรู้ความสามารถของตน ควรมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พอเพียงและ
ทันสมัย และควรมีการติดตามวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. โรงเรียนควรกาหนดการนิเทศภายใน ให้อยู่ในแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีของโรงเรียน
2. โรงเรียนควรจัดให้มีปฏิทินการปฏิบัตงิ านนิเทศภายในโรงเรียน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ของการนิ เ ทศภายในที่ ส่ ง ผลให้ โ รงเรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพทาง
การศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ควรศึกษารูปแบบของการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภา อานวยรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายอุทัย
คิดศรี ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และนายวสันต์ วงศ์
ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ที่กรุณาให้คาแนะนา แก้ไข และตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทาให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์ รวมทั้งคณะผู้บริหารและครูในโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้
ข้อมูลตามแบบสอบถามอย่างดียิ่ง
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การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
The Study of Problems And Guidelines to Solve the Problem of Early
Childhood Education Standard of the Edministrators and Preschool
Teachers under Phayao Primary Education Service Area Office 1
นาตยา สุขใจ1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Nattaya Sukjai1* and Ruksit Suttipong2
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ง นี้มีวั ต ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาปัญ หา เปรีย บเที ย บ และหาแนวทางในการแก้ไ ขปัญ หาการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับปฐมวัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จานวน 230 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหาร
และครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จาแนกตาม เพศ พบว่า
โดยรวมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางาน พบว่า โดยรวมมีความเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวม คือ โรงเรียนควรให้
ความสาคัญด้านคุณภาพเด็กความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ผู้ปกครองเพื่อสร้างความ
เข้ า ใจ ความตระหนัก ในการดูแ ลเด็ ก ปฐมวั ย สร้ างสั ง คมแห่ง การเรี ยนรู้ จั ด สภาพแวดล้ อม เครื่อ งเล่ น สนามที่
เหมาะสมกับคุณลักษณะตามวัยของเด็ก มาตรการการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมี
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : wareerar58208407@gmail.com
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ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยโดยคานึงถึงบริบท อัตลักษณ์ของโรงเรียน และด้านการจัด
การศึกษาควรจัดหางบประมาณในการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเพิ่มเติม ผู้บริหารควร
เข้ารับการอบรม พัฒนาเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร สัมมนา เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม
คาสาคัญ: ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา, มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย, ผู้ บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

Abstract
The objectives were to study the problems, compare and find the guidelines to solve the problem about
the school operation according to the standard of elementary education of the administrators and teachers in
Phayao Primary Education Area Office 1
The populations of this study were 230 administrators and elementary teachers in Phayao Primary
Education Area Office 1. The tool for data collections was questionairs. A descriptive statistics namely;
percentage, average, standard deviation, t-test and One way ANOVA. The results of this study showed that
1. The study of problems and guidelines to solve the problem of early childhood education standard of
the administrators and preschool teachers under Phayao Primary Education Service Area Office 1. The overall
level was moderate.
2. The comparison results of the study of problems and guidelines to solve the problem of early
childhood education standard of the administrators and preschool teachers under Phayao Primary Education
Service Area Office 1 were classified into sex, position and work experience. The results showed that overall
have statistically significant differences at the .05 level. The school size showed that overall have not
differences.
3. The guidelines to solve the problem about the school operation according to the standard of
elementary education of the administrators and teachers in Phayao Primary Education Area Office 1. showed
that something should be improved including prioritize with the quality of the children, Relationship between
home and school, Training activities for parents to understand and realize in early childhood care, create a
learning society, arrange environment field player that suitable with features by age of children, Encourage the
school board, parents and community participate in development plan for early childhood education
development in consideration of context and school identity.and provide the budget in operations on early
childhood education management. Moveover, the administrators should be trained the course on early childhood
education and supported the teachers development to workshop about new teaching techniques to organize
activities.
Keywords: problems and guideline, early childhood education standard administrators and preschool teachers,
Phayao Primary Education Service Area Office 1
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บทนา
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒ นาการของเด็ กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริ บทสังคม
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้
เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2554, หน้า 9) และผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง ด้านร่างกาย ความรู้
คุณธรรม มีจิตสานึก ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551, หน้า 6)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ช่วยทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่
ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่ง จะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
ท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทาให้การจัดทาหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพ
และมีค วามเป็น เอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ งยั งช่วยให้ เกิด ความชัด เจนเรื่องการวั ดและประเมินผลการเรีย นรู้ และช่ว ย
แก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึง
สถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้ เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551, หน้า 5) การติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และการประกันคุณภาพ
การศึก ษาอย่า งน้อ ยปีล ะหนึ่ง ครั้ง และเพื่ อ เป็ นการรองรับการประเมิน คุณ ภาพภายนอก ของสานั กงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษา (องค์ ก ารมหาชน) (ประเมิ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึกษาโดยหน่วยต้นสังกัด 2558, หน้า คานา)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ป ระกาศให้ ใ ช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาปฐมวั ย เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 สาหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย ใช้เป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา รวมทั้งคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริมนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตระหนักถึงความสาคัญในการนามาตรการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ
และมีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2554, หน้า คานา)
แผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้
กล่าวถึง ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาปฐมวัย มีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในกระทรวงและจากปัจจัย
ภายนอก ประเด็นปัญหามี 2 ประเด็น คือ 1)ด้านคุณภาพผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สาเหตุของ
ปัญหา คือ ขาดครูที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ขาดสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 2) ด้าน
การจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านครู อาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ การจัดการศึกษาปฐมวัยของแต่ละหน่วยงานยังขาดความเข้มแข็ง สาเหตุของปัญหา คือ
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ศูนย์เด็กปฐมวัยมีจานวนไม่เพียงพอที่จะให้บริการในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ขาดหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและขาดการประสานและดาเนินการ
ในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
และกับภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา, 2559, หน้า 69 - 71)
และในปัญหาสาเหตุที่กล่าวมานี้ มีความสอดคล้องกับจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนบ้านปางงุ้นจากการประเมิน
คุณภาพรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมวัย พ.ศ.2557 คือ 1) สถานศึกษาครูไม่ครบชั้น 2) สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3) มาตรการด้านความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บขาดกิจกรรมด้านระบบฉุกเฉิน 4) การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ (สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ, 2557, หน้า 5)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการด าเนิ น งานของ
สถานศึก ษาตามมาตรฐานการศึก ษาปฐมวั ย ของผู้ บริ ห ารและครู ผู้ ส อนระดั บปฐมวัย สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษายกระดั บคุณ ภาพผู้เรีย น
คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา รวมทั้ง
คุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของผู้ บริห ารและครู ผู้ส อนระดับปฐมวั ย สั งกั ด สานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 1 2) เพื่อ
เปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จาแนกตาม เพศ ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน
และขนาดโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
ผู้บริหารและครูผสู้ อนระดับปฐมวัย
จาแนก ดังนี้
1. เพศ
2.1 ชาย
2.2 หญิง
2. ตาแหน่ง
1.1 ผู้บริหารโรงเรียน
1.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 1-10 ปี
3.2 11-20 ปี
3.3 21 ปีขนึ้ ไป
4. ขนาดโรงเรียน
4.1 ขนาดเล็ก
4.2 ขนาดกลาง
4.3 ขนาดใหญ่

การดาเนินงานของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัย สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาพะเยา เขต 1 ตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 5 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
2. ด้านการจัดการศึกษา
3. ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5. ด้านมาตรการส่งเสริม

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด
สมมติฐาน
1. ผู้ บริ ห ารและครู ผู้ ส อนระดั บปฐมวั ย จ าแนกตามเพศ มีปัญ หาการด าเนิน งานของสถานศึก ษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีระดับปัญหาแตกต่างกัน
2. ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จาแนกตามตาแหน่ง มีปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีระดับปัญหาแตกต่างกัน
3. ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จาแนกตามประสบการณ์การทางาน มีปัญหาการดาเนินงานของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีระดับ
ปัญหาแตกต่างกัน
4. ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จาแนกตามขนาดโรงเรียน มีปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีระดับปัญหาแตกต่าง
กัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มี
วิธีการดาเนินการ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 876 คน จาก 100 โรงเรียน โดยจาแนกเป็นผู้บริหาร จานวน
100 คน และครู จานวน 776 คน ตามข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
พะเยา เขต 1
2. กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ใ นการศึกษา ได้แก่ ผู้บริ หาร และครูผู้ส อนระดับปฐมวัย สัง กัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 230 คน จาแนกผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 74 คน
โรงเรียนขนาดกลาง 20 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 1 คน รวมผู้บริหารโรงเรียนจานวน 95 คน และครูผู้สอนระดับปฐมวัย
โรงเรียนขนาดเล็ก 85 คน โรงเรียนขนาดกลาง 38 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 12 คน รวมครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน
135 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการด าเนิ น งานของสถานศึก ษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามแบบของ Likert Rating Scale
ตอนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเป็น
ลักษณะคาถามแบบปลายเปิด (Open - ended)
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาค้น คว้า ทฤษฎี แนวคิ ด และหลั กการที่เกี่ยวข้ องกั บมาตรฐานการศึก ษาปฐมวัย จากเอกสาร
วารสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลเพื่อจัดโครงสร้างของแบบสอบถาม
3. ศึกษาเทคนิค และวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
4. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ ตาแหน่ง ประสบการณ์
การทางาน และขนาดโรงเรียน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
5. นาแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของภาษา
ความเหมาะสมของแบบสอบถาม เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และ การสร้างเครื่องมือ พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องในด้านการใช้ภาษา
จานวน 3 ท่าน
7. รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไข และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับจุดประสงค์ (Index of Congruence : IOC)
7.1 นาข้อคาถามและเนื้อหาจุดประสงค์ของการสร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ลงความเห็นโดยใช้
เกณฑ์ ดังนี้
+ 1 คือ แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
0 คือ ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
- 1 คือ แน่ใจว่าข้อคาถามไม่มคี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
7.2 นาแบบสอบถามที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไข เสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง ซึ่งผลการหาความสอดคล้อง
ปรากฏว่ามีค่าระหว่าง 0.67 - 1.00
8. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสมถูกต้องและสมบูรณ์ และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบ
9. ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารและ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคา โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม และโรงเรียนปงสนุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 30 คน แล้วนากลับมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Conbach) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.998
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ขอหนั ง สื อ จากวิ ทยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ถึ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจั ยส่ งแบบสอบถาม จานวน 230 ฉบับ ถึง สถานศึกษาที่เป็นกลุ่ มตั วอย่างโดยตรงพร้ อมขอความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถามภายใน 15 วัน และมาเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนการวิจัย
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การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม แล้วจึงประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป คานวณหาค่าสถิติพนื้ ฐาน ดังนี้
1. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยความถี่และร้อยละ
2. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 ปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหาร
และครูผู้สอนปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จาแนกตามเพศและตาแหน่ง ใช้
สถิติ t-test จาแนกตามประสบการณ์การทางาน และขนาดโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
way ANOVA)
4. แบบสอบถามตอนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ซึ่งเป็นลักษณะ
คาถามแบบปลายเปิด (Open - ended) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และเขียนเป็นความเรียง

ผลการศึกษา
จากปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สรุปผลได้ดังนี้
1. ปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.77,
S.D.=1.49) เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด ได้แก่
ด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ( x =2.82, S.D.=1.53) ด้ า นการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ( x =2.81, S.D.=1.46) ด้ า น
มาตรการการส่งเสริม ( x =2.74, S.D.=1.49) ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา ( x =2.74, S.D.=1.48) และด้านการจัด
การศึกษา ( x =2.72, S.D.=1.50)
2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหาร
และครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จาแนกตาม เพศ พบว่า
โดยรวมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางาน พบว่า โดยรวมมีความเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผู้บริ หารและ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมเป็นดังนี้
3.1 ด้านคุณภาพเด็ก โรงเรียนควรให้ความสาคัญความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงการเตรียมความพร้อม
พัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
3.2 ด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารควรเข้ารับการอบรม พัฒนาเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดหา
งบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้เข้ารับการอบรมเชิงศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเทคนิค
การสอนแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม มีการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนระดับปฐมวัยอย่างสม่าเสมอ
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3.3 ด้านสัง คมแห่งการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อ ม ห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ เครื่องเล่นสนามที่
เหมาะสมกับคุณลักษณะตามวัยของเด็ก
3.4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา กาหนดเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์โดยคานึงถึงบริบทของโรงเรียน
3.5 มาตรการการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มี
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด ได้แก่ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านมาตรการการส่งเสริม ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา และด้าน
การจัดการศึกษา การที่ปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในด้านคุณภาพผู้เรียนมี
ปั ญ หาสู ง สุ ด อาจเป็ น เพราะครอบครั ว เด็ ก ส่ ว นใหญ่ มี ปัญ หา เช่ น การหย่า ร้ า ง พ่ อ แม่ ทางานต่า งจั ง หวั ด ฯลฯ
ผู้ปกครอง ขาดความรู้ ความเข้าใจ การอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยเน้นให้โรงเรียนพัฒนาเด็กด้านวิชาการไม่คานึงถึง ช่วง
วัย และบางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนร่วมชั้นเรียนระหว่างชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 ทาให้การจัดกิจกรรมให้แก่เด็กไม่
เต็ ม ศั ก ยภาพเพราะมีช่ว งวั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นด้ า นการจั ด การศึก ษามี ปัญ หาน้อ ยที่ สุ ด อาจเป็ น เพราะว่า การ
ดาเนินงานด้านจัดการศึกษาปฐมวัยได้ดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและหน่วยงานต้น สังกัด ได้จั ด
กิจกรรมพัฒนาครู โดยการ ประชุม อบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นความสาคัญด้าน
การจัดการศึกษามากขึ้น ส่งผลให้การจัดการศึกษาได้รับ การสนับสนุน การส่งเสริมในด้านต่าง ๆ จากผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กมลทิพย์ เพียรกิจนา, 2554, หน้า 133) ได้วิจัยสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับ (ภคมน โถปลาบุษราคัม, 2555, หน้า 67-70) ได้
วิจัยปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
การจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้อ งกั บ (ศิราณี คงน้อ ย, 2554, หน้า 71 - 73) ได้วิจัย ปั ญ หาและความต้องการของครู ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาของครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง และสอดคล้องกับ (รัตนพร เตปินตา, 2555, หน้า 98 - 101) ได้วิจัยปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลวิจัยพบว่า ปัญหาการจัด
การศึกษาระดั บปฐมวัย ในโรงเรี ยนประถมศึก ษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาชลบุรี เขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ (อรนุช สาละวัน, 2556, หน้า 80-81) ได้วิจัยเรื่องปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง
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2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของผู้บริหาร
และครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จาแนกตาม เพศ พบว่า
โดยรวมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางาน พบว่า โดยรวมมีความเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน
2.1 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จาแนกตามเพศ ที่
เป็นเพศชายและเพศหญิง โดยรวมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยไม่วา่ จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็จะประสบปัญหาการดาเนินงานไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตาแหน่ง ที่เป็น
ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย โดยรวมมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 อาจเป็น
เพราะว่าผู้ บริห ารและครูผู้ สอนระดับปฐมวัยมีบทบาทหน้า ที่ต่างกัน ผู้ บริห ารมีบทบาทหน้า ที่ การวางแผน งาน
นโยบาย และบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ส่วนด้านครูผู้สอน
ระดั บปฐมวัย ทาหน้าที่ เป็น ผู้ปฏิบัติ นานโยบาย มาตรฐานการศึก ษาปฐมวั ย และภาระงานต่าง ๆ ในการพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย จึงทราบถึงปัญหาการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยในด้านต่าง ๆ
2.3 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประสบการณ์การ
ทางานที่มีช่วงอายุ 1-10 ปี, 11-21 ปี, 21 ปีขึ้นไป โดยรวมมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์การทางานช่วงอายุการทางานที่มีระยะเวลานานจะมองเห็นปัญหาการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในด้านต่าง ๆ มากกว่าประสบการณ์ทางานที่นอ้ ยกว่า
2.4 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จาแนกตามขนาด
โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยรวมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าปัญหาการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ก็จะ
ประสบปัญหา การดาเนินงานที่สง่ ผลต่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (พรพรรณ พวกเชียงเชา, 2553, หน้า 134 - 146) ได้วิจัยปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่ มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบ
ปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 จาแนกตามอายุ กลุ่มที่
มีอายุ 25 – 40 ปี และสูงกว่า 50 ปี กับกลุ่มที่มีอายุ 25 – 40 ปี จาแนกตามรายได้ต่อเดือน กลุ่มที่มีรายได้ 5,000 –
10,000 บาท และสูงกว่า 15,000 บาท กับกลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท จาแนกตามสถานภาพสมรส
ระหว่างกลุ่มที่มีสถานภาพโสดกับกลุ่มที่สมรส จาแนกตามจังหวัดที่สังกัด สระบุรี พระนครศรีอยุธยาและกลุ่ม
ชัยนาทกับลพบุรี กลุ่มสระบุรีและชัยนาทกับสิงห์บุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 ส่วนเมื่อจาแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และการเดินทางไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ (วิจิตรา ตั้ง
ตระการพงษ์, 2555, หน้า 158 - 161) ได้วิจัยปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของ
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ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวม
มีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และเปรียบเทียบปัญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัตงิ านโดยรวมมีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษา
ปฐมวั ย ตามความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 3 ที่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยรวมมีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรี ยน และครูผู้สอนระดับปฐมวัยใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ที่ปฏิบัตงิ านในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมมี
ปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สอดคล้องกับ (กมลทิพย์ เพียรกิจนา, 2554, หน้า 133) ได้
วิจัยสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัด การศึกษาปฐมวัย ของโรงเรี ยน จ าแนกตามประเภทสถานศึกษาพบว่าภาพรวม
แตกต่างกันที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ (ธาราพงศ์ สุเทียนทอง, 2554, หน้า 84) ได้วิจัยการศึกษาปัญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัย เมื่อจาแนกตามตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
ในการท างาน โดยในภาพรวมและรายด้ า น พบว่ า มีปั ญ หาแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ . 05
สอดคล้องกับ (ศิริวรรณ เสาร์คา, 2556, หน้า 64-65) ได้วิจัยปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดั บ
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับ (ศิราณี คงน้อย, 2554, หน้า 71 - 73) ได้วิจัยปัญหาและความต้องการของครูใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลม
ฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจาแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ (สมบัติ สิงห์
คา, 2550, หน้า 95) ได้วิจัยปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิงห์บุรี ผลวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบระดับปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีจาแนกตามตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดโรงเรียน มีการรับรู้
เกี่ยวกับปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางการแก้ไ ขการด าเนินงานของสถานศึก ษาตามมาตรฐานการศึก ษาปฐมวัย ของผู้ บริห ารและ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมเป็นดังนี้
3.1 ด้านคุณภาพเด็ก โรงเรียนควรให้ความสาคัญความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงการเตรียมความพร้อม
พัฒนาการเด็กตามช่วงวัย
3.2 ด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารควรเข้ารับการอบรม พัฒนาเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดหา
งบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้เข้ารับการอบรมเชิงศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเทคนิค
การสอนแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม มีการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนระดับปฐมวัยอย่างสม่าเสมอ
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3.3 ด้านสัง คมแห่งการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อ ม ห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ เครื่องเล่นสนามที่
เหมาะสมกับคุณลักษณะตามวัยของเด็ก
3.4 ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา กาหนดเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์โดยคานึงถึงบริบทของโรงเรียน
3.5 มาตรการการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิจิตรา ตัง้ ตระการพงษ์, 2555, หน้า 158-161) ได้วิจัยปัญหาและความต้องการ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยควรเตรียมการสอน
และจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย เน้นกระบวนการกลุ่ม ควรจัดอบรมผู้ปกครองให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนควรจัดหางบประมาณในการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเพิ่มเติม ผู้บริหารควรเข้ารับการอบรม พัฒนาเรื่องหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และส่งเสริมให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ (ทิฆัมพร ยศ
สมบัต,ิ 2556, หน้า 85-87) ได้วิจัยแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในอาเภอลานสัก
สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาอุทัย ธานี เขต 2 ผลการวิจั ยพบว่า แนวทางการพัฒ นาสถานศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ในอาเภอลานสัก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 คือ ประชุมผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทาความเข้าใจในปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายและจุดเน้นของสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อบรมเพิ่มทักษะการสอน เทคโนโลยี สื่อการสอนกับครูให้เหมาะสมกับผู้เรียน ศึกษาดูงาน
กั บโรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้ อ มในการจั ด การศึก ษาระดั บปฐมวั ย สร้ า งเครือ ข่ า ยกั บโรงเรี ย นที่ อ ยู่ ใ กล้ เพื่อ ร่ ว มกั น
พัฒ นาการจั ดการศึก ษา จั ด ทาแผนการเรี ย นรู้ วิธีก ารวั ด ผลและประเมินผลให้ ส อดคล้ อ งกั บหลั กสู ต ร จั ด สรร
งบประมาณ และบุคลากรให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ จัดแหล่งเรียนรู้ให้
ทันสมัย และเพีย งพอต่อความต้องการของนัก เรีย น จัดทั ศนศึกษาให้ สอดคล้ องกั บหลักสู ตรและการเรี ยนรู้ จั ด
กิจกรรมโลกวิชาการภายในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน โดยเชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมในกิจกรรมด้วย จัดรูปแบบการวัดผล
และประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตร และนักเรียน โดยนาผู้ปกครองมาร่วมในการวัดผลประเมินผล แต่งตั้ง
คณะกรรมการในการนิเทศติดตามการดาเนินงาน ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน และร่วมกันวางแผนการทางานในปีต่อไป สอดคล้องกับ (ต้องจิตต์ โพธิ์วัด, 2556, หน้า
116-121) ได้วิจัยเรี่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในเขตอาเภอ
ชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนในเขตอาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ 1. ด้านคุณภาพเด็ก ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพเด็ก การติดตามและตรวจสอบ
การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็ก การประเมินคุณภาพเด็กตามมาตรฐานที่กาหนด 2. ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดระบบโครงสร้างการบริหาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้การประเมินคุณภาพของครูตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด การติดตามและ
ตรวจสอบดาเนินงานการจัดการเรี ยนรู้ 3. ด้ านการบริหารและจัดการศึกษา ได้ แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพการจัดและการ
ติ ด ตามและตรวจสอบการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การศึ ก ษา 4. ด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ได้ แ ก่
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คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดทาแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กาหนดเป้ าหมายคุณภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ ประเมินคุณภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กาหนด
สอดคล้องกับ (ไปรมา เที่ยงทางธรรม, 2554, หน้า 57 - 59) ได้วิจัยปัญหาและแนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็กของครู
ปฐมวัย ในอาเภอสอยดาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า แนว
ทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของครูปฐมวัย ในอาเภอสอยดาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ครูปฐมวัยได้แนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็กว่าควรจัดเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมกับคุณลักษณะตาม
วัยของเด็ก จัดอบรมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเด็กด้านอารมณ์และจิตใจ จัดห้องสาหรับจัดกิจกรรมเฉพาะให้เด็ก
ปฐมวัยและควรมีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม และสอดคล้องกับ
(รัตนพร เตปินตา, 2555, หน้า 98 - 101) ได้วิจัยปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ผลวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติการสอน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การ
จัดสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน การส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการ การจัดทาหลักสูตร
ปฐมวัยของสถานศึกษา การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามลาดับ

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. โสภา อานวยรัตน์ หัวหน้า
ภาควิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นางภัทรภร รัตนชมภูศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และนางพัชรินทร์ ศรีทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่อิง ที่
กรุณาให้คาแนะนา แก้ไข และตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จนทาให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์
รวมทั้งคณะผู้บริหารและผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้ มูลตามแบบสอบถามอย่างดียิ่ง
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การศึกษาผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการ
เรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา
A study of mainstreaming and integrated learning Standards operations in
Mainstreaming Leading Schools in Phayao province.
ปาริฉัตร ปรังเขียว1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Parichart Prangkeaw1* and Nanthima Nakaphong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของ
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครู ในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียน
ร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และเขต 2 จานวน 361 คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า
1. การดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัด การเรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา ทั้ง 4
ด้า น ได้ แก่ ด้ า นที่ 1 มาตรฐานด้ า นคุณ ภาพผู้ เรี ย น ด้ า นที่ 2 มาตรฐานด้ านการจั ดการเรี ย นการสอน ด้ า นที่ 3
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.91, S.D. = 0.36)
2. ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม
ในจังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จาแนกตามหน่วยงานต้นสังกั ดของโรงเรียน พบว่า การ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา ที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัด
แตกต่างกันมีผลการดาเนินงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้า นที่ 1 มาตรฐานด้ านคุ ณภาพผู้ เรีย น ด้ านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการเรีย นร่ว ม และด้านที่ 4
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านที่ 2
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน มีผลการดาเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คาสาคัญ: มาตรฐานการเรียนร่วม, โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม
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Abstract
The objectives of the study were to study the result and compare Mainstreaming and Integrated
leaning standards operations in mainstreaming leading schools in Phayao province.
The population of this study were 28 administrators and 333 teachers in mainstreaming leading schools
under Phayao educational service area. The tool for data collections was questionairs. A descriptive statistic
namely; percentage, average, standard deviation, t-test. The result of this study showed that
Mainstreaming and integrated leaning standards operations in mainstreaming leading schools in Phayao
province namely; quality of student, learning and teaching, integrated learning management, and learning
society creation were at a high level.
The comparison mainstreaming and integrated leaning standards operations in mainstreaming leading
schools in Phayao province classified by agency showed that Mainstreaming and Integrated leaning standards
operations in mainstreaming leading schools in Phayao province under agency different is statistically significant
at .05 level. In each aspect showed that quality of student, integrated learning management, learning society
creation mainstreaming and integrated leaning standards operations not different. For learning and teaching
operations different is statistically significant at .05 level.
Keywords: Mainstreaming and Integrated Learning Standards, Mainstreaming Leading Schools

บทนา
การศึก ษานั บว่ามีค วามสาคั ญอย่า งยิ่ง ในการพั ฒนาทรั พ ยากรมนุษย์ และการพั ฒนาประเทศ ส าหรั บ
การศึกษาของไทยในอดีต มุ่งเน้นให้การศึกษาแก่กลุ่มคนปกติซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมากกว่ากลุ่มคนพิการ
แต่ปัจจุบัน คนพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนทั่วไปมากขึ้น
เนื่องจากการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการของประเทศไทย ได้ดาเนินการโดยตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่ทุกคน
ควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกัน ซึ่งการดาเนินงานในส่วนการศึกษาของคนพิการนี้เป็นภาระหน้าที่
โดยตรงของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ที่ ไ ด้ ด าเนิน การมาตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2482 จนกระทั่ ง ถึ ง ปั จ จุ บัน นี้ และก าลั ง จะ
พัฒนาการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 10 การจัดการศึกษา กล่าวไว้ว่า ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่า งทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพลภาพ หรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล หรือ
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสทิ ธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการ
ในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิได้รับสิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความสามารถของ
บุคคลนั้น สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ที่ได้ให้ความสาคัญกับการนาแผน
สู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกขั บเคลื่อนข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเน้นเป้าหมาย 3 ด้าน คือ การ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคน
พิการในการได้รับโอกาส และบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มาตรา 19 ที่กล่าวว่า ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีหน้าที่ดาเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนร่ว ม การนิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกาหนด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการศึกษาสาหรับคนพิการหรือการจัดการศึกษาพิเศษ
ในปัจจุบัน รัฐบาลได้มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้ นที่ บนพื้นฐานของสิทธิความเท่า
เทียมกันความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนของชาติ ซึ่งบุคลากรที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กกลุ่มนี้
จาเป็นต้องเสียสละทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา เพื่อจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการให้มีคุณภาพ ต้อง
มุ่งมั่นสร้างระบบคุณภาพในโรงเรียนเพื่อผลผลิตทางการศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับ สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครองและสังคม ซึ่งคนพิการเป็นทรัพยากรบุคคลหากได้รับการศึกษาและส่งเสริมอย่างถูกต้องตั้งแต่ยัง
เด็กย่อมมีความรู้ ความสามารถมีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองและดารงชี วิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข เช่น คนปกติโดยทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นา
นโยบายผู้พิการทุกคน ที่อยากเรียนต้องได้เรียนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เด็กพิการในวัยเรียนได้รับการศึกษาให้มากที่สุด
โดยมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาสาหรับคนพิการในรูปแบบการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท
(SEAT Framework) และการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมครอบคลุมทุกอาเภอ ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน การจัดการเรียนร่วมนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเด็กพิการทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนใกล้บ้าน
ในปี พ.ศ. 2555 สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้จัดทามาตรฐานเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมของสถานศึกษา ให้เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน คุณภาพด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม รวมทั้งคุณภาพด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และในปี พ.ศ. 2559 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศให้เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ พร้อมวาง 3
แนวทางส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สาหรับแนวทางการดาเนินงาน กาหนด 3 เรื่อง ได้แก่ การจัดบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) ให้เด็กกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด หรือตั้งแต่พบว่า
พิการ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) เพื่อขยายโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ และจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Transition from School to Work) เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้มี
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสามารถดารงชีพได้ด้วยตนเอง
ปัจจุบันโรงเรียนในจังหวัดพะเยา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมทั้งหมด
จานวน 40 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 จานวน 14
โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จานวน 26 โรงเรียน ซึ่งแต่ละ
โรงเรียนมีการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ประกอบด้วย ด้านนักเรี ยน (SStudent) ด้านสภาพแวดล้อม (E-Environment) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A-Activities) และด้านเครื่องมือ (T- Proceedings -
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Tools) เพื่อประกันสิทธิและโอกาส รวมทั้งจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กาหนด
ในฐานะที่ผู้วิจัย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด มีบทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการเรียนร่วม ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมในจังหวัดพะเยา ร่วมกับศึกษานิเทศก์จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอน เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนร่วมให้ประสบ
ผลสาเร็จได้ นอกจากนี้ จากรายงานการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม ประจาปี
2558 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา (2558, หน้า 8-9) ยังพบว่า มีหลายโรงเรียนที่ยังประสบปัญหา
อุปสรรค ในการจัดการเรียนร่วมหลายด้าน ทั้งในด้านผู้บริหารที่ยังขาดการบริหารจัดการเรียนร่วมที่ดี ด้านครูผู้สอนที่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ไม่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งผู้ปกครองที่ยังขาดการดูแลเอาใจใส่กับเด็กพิเศษ จึงทาให้การจัดการเรียนร่วมยังไม่ประสบ
ผลสาเร็จเท่าที่ควร จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
เรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ของโรงเรียนแกนนาจัดการเรี ยนร่วม ในจังหวัดพะเยา
เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ และเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนา
จัดการเรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกน
นาจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จาแนกตามหน่วยงานต้น
สังกัดของโรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนแกนนา
จัดการเรียนร่วม
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 (สพป.พะเยา 1)
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 (สพป.พะเยา 2)

การดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม
ของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม
ในจังหวัดพะเยา
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม
4. ด้านการสร้างสังคมแห่งเรียนการรู้

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด
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สมมติฐาน
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมที่อยู่สังกัดต่างกัน มีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมที่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมที่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จานวน 14 โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้น จานวน 268 คน
และโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม ที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จานวน 26
โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้น 394 คน
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นแกนน าจั ด การเรี ย นร่ ว ม ที่ สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดพะเยา โดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 363 คน ประกอบด้วยโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมที่สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จานวน 163 คน และโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่ วมที่สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จานวน 200 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุม่ (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า สาหรับผู้บริหารและครูผู้สอน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ยวกั บข้ อ มู ลทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แก่ ต าแหน่ง ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม และหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัตมิ ากที่สุด
4

หมายถึง

มีระดับการปฏิบัติมาก

3

หมายถึง

มีระดับการปฏิบัตปิ านกลาง

2

หมายถึง

มีระดับการปฏิบัตนิ อ้ ย

1

หมายถึง

มีระดับการปฏิบัตนิ อ้ ยที่สุด

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิดและหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนร่วม กับมาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทั้ง
เอกสาร ตารา งานวิจั ย ทั้ ง ในและต่า งประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บตั ว แปรที่ จะศึก ษา เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
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2.2 นาข้อมูลที่ศึกษาได้มาสร้างเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษา
ในการจัดการเรียนร่วม กับการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม โดยกาหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา
2.3 นาร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจข้อความในแบบสอบถาม
ทั้งในด้านเนื้อหา ความเข้าใจ และการใช้ภาษาให้มีความเที่ยงตรง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย
2.4 นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน เพื่ อให้ได้คาถามที่
ครอบคลุมและตรงกับสภาพที่เป็นจริง และหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) ได้ค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00
2.5 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหารและครูในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลพะเยา จานวน 30 คน นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลการ
วิเคราะห์มีคา่ ความเชื่อมั่น 0.974
2.6 นาแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม จานวน 363
ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืน จานวน 361 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.44
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนาหนังสือขอความอนุเคราะห์และแบบสอบถามไปให้กับ
ผู้บริหาร และครูผู้สอนในสถานศึกษานัน้ ๆ โดยผู้วจิ ัยนาแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปให้ดว้ ยตนเอง
พร้อมรับคืนกลับมาในวันเดียวกัน
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนาไปประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลข้ อ มู ล เพื่ อ หาค่ า สถิ ติ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โ ดยมี
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ ดังนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้บริหาร และครูผู้สอน ด้วยการใช้สถิตคิ ่าร้อยละ
2. วิเคราะห์การดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของ
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเป็นตัวชีว้ ัด ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัตมิ ากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัตมิ าก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัตปิ านกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัตนิ อ้ ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัตนิ อ้ ยที่สุด
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3. เปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานตามมาตรฐานการเรี ย นร่ ว มเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภา ยในของ
สถานศึกษา ของโรงเรียนแกนนาจัดเรียนร่วม ที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 โดยใช้
สถิตกิ ารทดสอบค่า t-test (Independent sample)

ผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียน
ร่วม ในจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้น 361 คน แยกเป็นครู จานวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2 ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 จาแนกวุฒิการศึกษา โดยส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี จานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 รองลงมาคือปริญญาโท จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 ต่ากว่าระดับ
ปริญญาตรี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และปริญญาเอก จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามลาดับ จาแนก
ตามหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จานวน 161 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4
1. การดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา ทั้ง 4
ด้า น ได้ แก่ ด้ า นที่ 1 มาตรฐานด้ า นคุณ ภาพผู้ เรี ย น ด้ า นที่ 2 มาตรฐานด้ านการจั ดการเรี ย นการสอน ด้ า นที่ 3
มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การเรี ย นร่ ว ม ด้ า นที่ 4 มาตรฐานด้ า นการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ พบว่ า การ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.91, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.12, S.D. =
0.44) รองลงมาคือด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.40) ด้าน
ที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.87, S.D. = 0.40) และด้านที่ 4 มาตรฐาน
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 3.83, S.D. = 0.40) ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม
ในจังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จาแนกตามหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน พบว่า
การดาเนินงานตามมาตรฐานเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา ตามหน่วยงานต้นสังกัด
ของสถานศึกษาที่ตา่ งกันมีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานเรียนร่วมโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
มาตรฐาน พบว่าด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน มีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานเรียนร่วมของ
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยโรงเรียนแกนนาจัดการเรียน
ร่วมที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 มีการดาเนินงานตามมาตรฐานเรียนร่วมมากกว่า
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนา
จัดการเรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้นาประเด็นที่มีความสอดคล้องกันมาอภิปรายได้ดังนี้
1. การดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดพะเยา ทั้ง 4
ด้า น ได้ แก่ ด้ า นที่ 1 มาตรฐานด้ า นคุณ ภาพผู้ เรี ย น ด้ า นที่ 2 มาตรฐานด้ านการจั ดการเรี ย นการสอน ด้ า นที่ 3
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารและ
- Proceedings -

988

ครูในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมในจังหวัดพะเยา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียน
ร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงที่สุดได้แก่ ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน อยูใ่ นระดับมาก ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการเรียนร่วม อยู่ในระดับมาก และด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและครูในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนพิการเรียนร่วมมีความรู้ความสามารถและทักษะตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ขยายบริการการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้รับ
การศึกษาตามสิทธิที่ควรได้รับเพิ่มมากขึ้น สนองต่อนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 22 ที่กล่าวว่า ผู้ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด ซึ่งจะนาไปสู่
คุณภาพผู้เรียนที่แท้จริง เป็นไปตามแนวคิดที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 , หน้า 18-19) ได้
เสนอไว้คือ การจั ดการศึกษาเฉพาะบุค คล เป็ นแนวคิ ดในปัจจุ บัน ที่ให้ สถานศึก ษาจัด ให้ มีการจั ดทาแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล โดยใช้ผลการตรวจสอบเด็กมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดเนื้อหาหลักสูตร กาหนดวิธีการและ
เทคนิคการสอน กาหนดแนวทางในการประเมินผล และกาหนดสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาที่จาเป็นสาหรับเด็กพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคล เพื่อให้สามารถเข้าเรียนร่วมกับ
นักเรียนทั่วไปในโรงเรียนได้ ทั้งนี้สอดคล้องกับชลลดา สะอาดวงศ์ ( 2557 , หน้า 131-132) ได้ศึกษาผลการใช้
มาตรฐานการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูนเขต
2 พบว่าผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ
เรี ยนร่ว ม และด้ านการสร้า งสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ใ นโรงเรี ยนแกนน าจั ดการเรีย นร่ วม สั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียน
ร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก เฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับผลการวิจัยของสุวารินทร์ ถิ่นทวี (2549 , บทคัดย่อ) ได้ประเมิน
โครงการโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี พบว่าด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผลการดาเนินงาน
ทุกรายการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยคือ นักเรียนพิการได้เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปตาม
ความสามารถ ผู้ปกครองพึงพอใจในผลการเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่กาหนดไว้ นักเรียนพิการมี
พัฒนาการด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม และการช่วยเหลือตนเองดีข้นึ ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจา ชลธาร์นนท์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ประเมินระดับ
การปฏิบัติงานตามโครงสร้างซีทของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม 390 โรงเรียน ในการสังเคราะห์งานด้านการ
จัดการเรียนร่วมสู่ภาคปฏิบัติเพื่อนาสู่นโยบายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สาหรับเด็กและเยาวชนพิการ พบว่า
1) ด้านนักเรียนส่วนใหญ่มีการจัดเตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียนพิการและนักเรียนปกติ 2) ด้านสภาพแวดล้อม
ส่วนใหญ่ดาเนินการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและนอกอาคาร 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วน
ใหญ่ยังไม่มกี ารทาหลักสูตรเฉพาะ แต่มีการปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนพิการที่เรียนร่วมแต่ละบุคคล มี
การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 4) ด้านเครื่องมือ มีการจัดทานโยบาย แผน โครงการ ระบบบริการ
จัดสื่อสาหรับนักเรียนพิการ
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2. ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม
ในจังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู จาแนกตามหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน พบว่า
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดต่างกันมีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบว่าโรงเรียนแกนนาจัดการ
เรียนร่วมที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดต่างกันมีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 1 มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ มีการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูในโรงเรียนแกน
นาจัดการเรียนร่วมทราบแนวทางการดาเนินการตามมาตรฐานการเรียนร่วม สามารถดาเนินการจัดการศึกษาเรียน
ร่วมได้อย่างมีทิศทางที่เหมาะสม สถานศึกษามีกรอบและแนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนร่วม ทาให้งานการจัดการศึกษาเรียนร่วมของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
นโยบายปฏิรูปการศึกษาสาหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ข้อที่ 1 คนพิการได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค ข้อที่ 2 คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความ
พิการในทุ กระบบและรูปแบบการศึกษา สอดคล้อ งกั บนโยบายสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานที่
กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในรูปแบบเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท ( SEAT Framework)
และบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) สอดคล้องกับผลการวิจัยของอุไลวรรณ ทานนท์ (2556, หน้า
114) ได้ ศึ ก ษาการด าเนิ น งานการจั ด การเรี ย นร่ ว มในสถานศึ ก ษาเอกชน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 พบว่า 1) การดาเนินงานการจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษาเอกชนโดยรวมมี การปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการดาเนินงานการจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษาเอกชนจาแนกตามความคิดเห็นของ
ครูที่มีตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการเข้ารับการอบรมต่างกันมีการดาเนินงานการจัดการเรียนร่วมไม่
แตกต่างกัน
ส่วนด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่าโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมที่อยู่หน่วยงาน
ต้นสังกัดต่างกันมีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 อาจ
เป็นเพราะครูในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดต่างกันมีประสบการณ์การทางาน การได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในด้านที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละ
เขตในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความพร้อมทั้งด้านจานวนอัตรากาลังของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา วัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆที่แตกต่างกัน ตลอดจนการได้รับงบประมาณในการจัดการศึกษาเรียนร่วมของโรงเรียน
ในแต่ละเขตพื้นที่ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (2550, หน้า 179-180) เรื่องรูปแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม
สาหรับเด็กและเยาวชนพิการ ผลการประเมินด้านการเข้าถึงการศึกษาและการใช้ประโยชน์ได้สาหรับเด็กและเยาวชน
พิการ พบว่ามีตัวแปรที่สาคัญ คือการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเยาวชนพิการ พบว่า
ได้รับงบประมาณปกติที่เป็นเงินอุดหนุนในอัตราเท่ากับเด็กทั่วไป ทาให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการดาเนินงาน
เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนพิการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ พบว่าขาดอัตรากาลังครูของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชน
พิการ โดยขาดครูตามเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยยังไม่รวมอัตราการขาดครูในโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนร่วม ซึ่งปัจจุบัน
มีครูการศึกษาพิเศษหรือครูที่ได้รับการอบรมด้านการศึกษาพิเศษโรงเรียนละอย่างน้อย 1 คนซึ่งยังไม่เพียงพอทั้ง
ปริมาณและคุณภาพต่อการให้บริการเด็กและเยาวชนพิการที่มีในโรงเรียน ซึ่งงานวิจัยของสมศักดิ์ ไชยโชติ (2550 ,
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หน้า 127) ได้เปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม ตามความ
คิ ด เห็ น ของผู้ บริ ห ารและครู ผู้ ส อน ที่ ปฏิบัติง านในโรงเรี ย นที่ มีข นาดแตกต่า งกั น พบว่า ผู้ บริ ห ารและครู ผู้ ส อนที่
ปฏิบัตงิ านในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จึงทาการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียน
ขนาดกลางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมตามาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมสูงกว่าผู้บริหาร
และครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .25 ส่วนผู้บริหารและครูผู้สอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมตามมาตรฐาน
การศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับกนกพร เจริญฤทธิ์ (2546 , หน้า 116-117) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบเจตคติของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมต่อการจัดโครงการเรียนร่วมสาหรับเด็ก
ออทิสติกในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเจตคติของบุคลากรที่เข้าร่วมในโครงการเรียนร่วม 0-5 ปี และ5 ปีขึ้น
ไปในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความแตกต่างกันเพียง 3 ด้าน ได้แก่
ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านความรู้สกึ และการยอมรับของสังคม และด้านลักษณะและความสามารถใน
การเรียน ส่วนในด้านสามารถในการปรับตัวนั้นมีเจตคติไม่ต่างกัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาควรเอาจริงเอาจังกับการสร้างความเข้าใจให้ครูทุกคนรับรู้และตระหนักถึงการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการเรียน
ร่วมอย่างเป็นขัน้ ตอน จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเปิดโอกาสให้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้มากที่สุด สอดคล้องกับสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
ร่วมและเรียนรวมสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2558 (2558 , หน้า 98100) พบว่าผลการดาเนินงานของโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนร่วม โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมและโรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวม ตามมาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในภาพรวมของทุก
ประเภทโรงเรียนอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดาเนินโครงการในการจัดการเรียน
ร่วมและเรียนรวม เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านตามความต้องการเฉพาะบุคคล ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม และสร้างเจตคติแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกส่วน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมสกุล ศรีสวัสดิ์
(2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นในการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนร่วมนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษของโรงเรียนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองลาพูน พบว่าปัญหาสาคัญในการ
ปฏิบัตงิ านการจัดการเรียนร่วมในด้านวิชาการคือ ครูขาดแคลน ต้องทาหน้าที่หลายด้าน ด้านบุคลากรคือ บุคลากรไม่
เพียงพอ ด้า นงบประมาณคื อ งบประมาณที่ ได้ รับไม่เพียงพอ ด้า นบริ หารทั่ ว ไปคือ ขาดการประชาสั มพั น ธ์แ ละ
ประสานงานกับชุมชน สอดคล้องกับการวิจัยของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การศึกษาผล
การใช้มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม
(2557, หน้า 120-125) ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อผลกระทบจากการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมว่า
ครูผู้สอนเกิดภาระงานเพิ่มขึ้น เพราะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียด ดูแลนักเรียนทั้งปกติและเรียนร่ วม จัดทาเอกสาร
ต่างๆ ครูผู้สอนมีความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อค้นพบจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้บริหาร
และครูมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมมากขึ้น โดยส่วน
ใหญ่ มี ข้ อ เสนอแนะว่ า ต้ อ งการให้ มี ก ารอบรม พั ฒ นาบุ ค ลากร หรื อ ให้ มี ก ารสนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
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ความสามารถเฉพาะทางด้านการศึกษาพิเศษไปให้ความช่วยเหลือภายในสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้การดาเนินงานมี
คุณภาพเป็นไปตามาตรฐานที่จะต้องดาเนินการ จึงเป็นภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดเช่น กระทรงวงศึกษาธิการและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตในการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วมได้มี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2550, หน้า 196-197) ได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการเรียนร่วม ข้อเสนอที่ 3 เสริม
ปัจจัยเพื่อไม่ให้มคี วามแตกต่างกันระหว่างสถานศึกษา โดยหน่วยงานระดับนโยบายควรพิจารณาเสริมปัจจัยเป็นพิเศษ
เพื่อไม่ให้มีความแตกต่างระหว่างสถานศึกษา และสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนสามารถดาเนินงานได้โดยมีความยืดหยุ่น
หลากหลายรูปแบบในบริบทของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับจะพิจารณาจัดปัจจัยเสริมหรือ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานของสถานศึกษาทัง้ ด้านความพร้อมของโรงเรียน ความพร้อมของบุคลากร
สัดส่วนครูตอ่ นักเรียนพิการ ขนาดชั้นเรียน การปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากร
ทางการศึกษาพิเศษ รวมทั้งกระบวนการทางานของแต่ละด้านของสถานศึกษา เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนร่วม
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาพบว่าการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่ วมใน
ด้านที่มีการดาเนินงานแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 1 เละเขต 2 คือด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะสาหรับการ
นาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดสรรบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม เพื่อทาหน้าที่ดาเนินการ หรือประสานงานหลักระหว่างโรงเรียน เขต
พื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา ควรมีก ารชี้แ จงหรือ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในการด าเนิน งานตาม
มาตรฐานการเรียนร่วมให้กับโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม เพื่อนานโยบายลงสู่การปฏิบัติและเป็นแนวทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาพิเศษอย่างเสมอภาค
3. สถานศึกษาควรมีการดาเนินงานในลักษณะที่หลายโรงเรียนมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
จัดให้มีการศึกษาดูงานและจัดทาแผนการดาเนินงานร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน
4. ครูควรพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองในการจัดการเรียนการสอน การใช้ส่ือ นวัตกรรมเทคโ นโลยีทาง
การศึกษาเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ ตลอดจนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปรับปรุงการสอนของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กพิการ
เรียนร่วม ในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียน
ร่วม
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ และความกรุณายิ่ง จาก ดร.นันทิ
มา นาคงพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่อุทิศเวลาให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจ ปรับปรุงแก้ไข ให้ข้อคิด รวมถึงเอาใจใส่และ
ให้กาลังใจตลอดมา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บริ ห ารและครู โ รงเรี ย นแกนน าจั ด การเรี ย นร่ ว มในจั ง หวั ด พะเยาทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย
สุ ด ท้ า ยนี้ ผู้ วิจั ย ขอขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา ตลอดจนทุ ก ท่ า นที่ ไ ม่ไ ด้ ก ล่ า วนามไว้ ณ ที่ น้ี ที่ มีส่ ว นให้
คาปรึกษาและช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาโดยตลอด คุณค่าหรือคุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากการวิจัย
ครัง้ นี้ ขอมอบแด่พระคุณของบิดา มารดา อีกทัง้ คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
THE STUDY OF ETHICAL LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATOR PERCEIVED
BY TEACHERS IN PRAPARIYATTIDHAM SCHOOL, GENERAL EDUCATION
DEPARTMENT, CHIANG RAI PROVINCE.
พระครูอภิวัฒนวาที (พจนารถ ผัดมูล)1* และ โสภา อานวยรัตน์2
Phrakhru aphiwatthanawathi1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21
โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 280 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผ นก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ต่อตนเอง และภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียน
พระปริ ยัติธรรม แผนกสามั ญศึกษา จัง หวั ดเชีย งราย พบว่า 1) ด้ านภาวะผู้น าเชิง จริ ยธรรมต่อตนเอง ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง เป็นตัวอย่า งที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมสูง และมีความ
มั่นใจในตัวเอง 2) ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้มคี วามเป็นกัลยาณมิตร
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความเอื้อเฟื้อดูแลมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ให้คาแนะนา
และแก้ปัญหาได้ และ 3) ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นที่มีความเคารพกฎกติกา
เป็นผู้นาที่ดี ปฏิบัตงิ านโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก พัฒนาความรูแ้ ละทักษะในวิชาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
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Abstract
The purpose of this independent study was to study of ethical leadership of school administrator
perceived by teachers in Prapariyattidham School, General Education Department, Chiang Rai Province and
guidelines of ethical leadership development of school administrator perceived by teachers in Prapariyattidham
School, General Education Department, Chiang Rai Province. Data were collected from 280 people through the
questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard
deviation.
The findings were as follows; A view of teachers in Prapariyattidham School, General Education
Department, Chiang Rai Province towards ethical leadership of school administrator in overall were at high level
and data on the other side at high level.
Suggestions of ethical leadership development of school administrator perceived by teachers in
Prapariyattidham School, General Education Department, Chiang Rai Province as follows: 1) The ethical
leadership towards self, the school administrator should be person who have to be responsible, be honest, be
role model, be virtue, be self-confidence. 2) The ethical leadership towards colleagues, the school administrator
should be person who have be good interpersonal cooperation, be human relations, be generous, be kindness,
giving advices and solving problems for the colleagues and also to make working inspiration with coworker. 3)
The ethical leadership towards work performance, the school administrator should be person who keep the rules
and regulations of organization, can be good leader, and also improving personal development and selfdevelopment skills for being a part of and benefits to organization.
Keywords: Ethical Leadership, School Administrator, Prapariyattidham School-the General Education
Department

บทนา
การพั ฒ นาประเทศที่ ผ่ า นมานั้น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ โ ดยทั่ ว กั น ว่า มุ่ง เน้น ความเจริ ญ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ที่ขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของ
มนุษย์ ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศโดยรวม และเป็นสาเหตุที่มาของปัญหา
ทางด้านสังคมในปัจจุบันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นตามลาดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กเยาวชนที่เป็นอนาคต
สาคัญของชาติ ซึ่งกาลังประสบปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรมมารุมล้อม คุกคามและโน้มน้าวจูงใจให้หลงผิด มี
พฤติก รรมที่ เบี่ ย งเบน ขาดระเบี ย บวินั ย ละทิ้ง ค่ า นิย มความเป็ น ไทย ขาดความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมที่ พึง ประสงค์ นั บว่า เป็ น ปั ญ หาที่ จ ะต้อ งได้ รับการแก้ ไ ขเยีย วยาอย่า งเร่ ง ด่ ว นจึ ง ทาให้ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีขอ้ บัญญัติและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
การปลูกจิตสานึกของความเป็นไทยให้กับเยาวชนและประชาชนในชาติซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อบทบาท
ของภาวะผู้บริ หารสถานศึกษาเกี่ ยวกับคุ ณธรรมจริ ย ธรรม วัฒ นธรรมต่อองค์ ก รในการบริ หารงานและน าหลั ก
คุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และผู้บ ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาเป็นบุคคลหนึ่งของสังคมที่เป็นผู้มภี าวะผู้นาตามหลักธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดดี ้านจริยธรรมต่อครู นักเรียน และ
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บุคคลอื่นในสังคมตามความมุ่งหมายในการพัฒนาการศึกษาของชาติตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตราที่ 6 ที่ต้องการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความ
เข้มแข็งและมีดุลยภาพโดยการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานแก่พระภิกษุและสามเณรที่รัฐกาหนดให้มขี นึ้ ตามความประสงค์
ของคณะสงฆ์ (มาตรา 12) เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป มุ่งเน้นให้พระภิกษุ
สามเณรเป็นศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมคาสอน
น้อมนาหลักธรรมและพระวินัย ไปประพฤติปฏิบัตเิ พื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิต เกิดสติปัญญา สามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และช่วยเผยแผ่ปกป้อง รักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมสันติสุขแก่
สังคมไทยและสังคมโลกสืบไป (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557, หน้า 1)
ดังนั้น การปลูกฝังหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนและการเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรมจริยธรรมนัน้ พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้มบี ทบาทในการเป็นผู้นาที่มีจริยธรรมตามที่พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึง
ภาวะผู้นาไว้วา่ ผู้นาต้องมีคุณธรรมบัตทิ ั้งภายในและภายนอก คือ มีวสิ ัยทัศน์ ชานาญการ และเป็นผู้มีอัธยาศัยดี เป็น
ที่ไว้วางใจของผู้อ่ืน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนและพระวินัยของพระพุทธศาสนา และนาหลัก ธรรมไป
บูรณาการใช้อย่างเหมาะสม เผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจได้นาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ชีวิต เกิดสติปัญญา สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในสังคมปัจจุบันพระสงฆ์จึงเป็นผู้นาในการ
พัฒนาสังคมและมีส่วนช่วยพัฒนาภาวะผู้นาที่ มีคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดยเฉพาะผู้นาในสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการศึกษาของสงฆ์ดังกล่าวข้างต้น กล่าวได้วา่ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็นผู้มี
ภาวะผู้นาตามหลักธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมต่อครู นักเรียน และบุคคลอื่นในสังคมอยู่ในระดับดีมากอยู่
แล้ว แต่ก็ต้องพัฒนาให้เป็นผู้มีภาวะผู้นาที่มีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันอย่างถาวรให้คงที่ตลอดไป
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็น
ข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานอื่น ๆ ใช้
พิจารณาเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในบริหารงานของสถานศึกษาและองค์กรให้มีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย (2)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย
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กรอบแนวคิด
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นา
1. ความหมายของภาวะผู้นา 2. ลักษณะของผู้นา
3. รูปแบบภาวะผู้นา4. ภาวะผู้นาทางการศึกษา
5. รูปแบบของภาวะผู้นาทางการศึกษา
6. คุณลักษณะของผู้นาทางการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
1. ความหมายของจริยธรรม
2. ความหมายของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
3. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
4. การสังเคราะห์ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
5. แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมในการบริหาร
สถานศึกษา

การศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย

การบริหารโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
1. การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2. รูปแบบการศึกษา
3. การบริหารจัดการศึกษา
4. อัตลักษณ์ของโรงเรียน
5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยใช้กรอบแนวคิดการแบ่งคุณลักษณะภาวะ
ผู้ น าเชิง จริ ย ธรรมออกเป็ น 3 ด้ า นตามมาตรฐานวิ ชาชีพ ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาของส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุส ภา
ประกอบด้วย
1. ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อตนเอง
2. ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน
3. ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21
โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 280 รูป/คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าเชิง จริ ย ธรรมของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาตามความคิ ด เห็ น ของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating
Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย() และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน()
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิ ดเห็นของครู โรงเรี ยนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึก ษา จัง หวัดเชียงราย มีลัก ษณะเป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสรุปและจัดเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. น าหนั ง สือ จากวิทยาลั ย การศึก ษา มหาวิทยาลั ย พะเยา ไปขออนุญ าตจากผู้ อ านวยการสถานศึก ษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3.รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 280 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สถานภาพเป็นครูฆราวาส คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีอายุ31 - 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 32.90 การศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 85.70 และมีประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.20
2. ผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ภาวะผู้ น าเชิง จริ ย ธรรมของผู้ บริ หารสถานศึก ษาตามความคิ ด เห็ น ของครู
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริห ารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงานภาวะผู้นาเชิ งจริยธรรม
ต่อตนเอง และภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
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2.1 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อตนเอง พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือและประพฤติตนให้น่าเคารพเชื่อถือ มีความคิด เห็นอยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารมีความประหยัด มัธยัสถ์อดออม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.2 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีความเป็นกัลยาณมิตรและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก
2.3 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารมีความจงรักภักดีต่อวิชาชีพและองค์กรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ผู้บริหารปฏิบัตหิ น้าที่ตรงต่อเวลาอย่างสม่าเสมอ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
3.1 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อ
ตนเอง ดั งนี้ ควรเป็นผู้ ที่มีความรั บผิด ชอบต่อหน้าที่อ ย่างดี เยี่ย ม ซื่ อสัตย์ต่อตนเอง เป็ นตัว อย่า งที่ดี มีคุณ ธรรม
จริยธรรมสูง มีความมั่นใจในตัวเอง มีเมตตา มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัตหิ น้าที่ มีความเคารพต่อตนเอง ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการประพฤติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี มีความยุติธรรม มีความขยันหมั่นเพียร มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตนตรงต่อ เวลามีส ติ มีค วามอดทน มีจิ ตสาธารณะ มีเหตุ ผล เป็ นประชาธิ ปไตย มีความเสีย สละความคิด ริ เริ่ ม
สร้ า งสรรค์ ก ล้ า ตั ด สิ น ใจ มีค วามยึด หยุ่น ในการทางาน มีวินั ย ไม่เป็ น ผู้ ยึด ความคิ ด ของตนเองเป็ นที่ ตั้ง และไม่
แสดงออกเชิงลบ เช่น ก้าวร้าว พูดให้ร้ายผู้อื่น เป็นต้น
3.2 ด้า นภาวะผู้น าเชิง จริ ยธรรมต่อ เพื่อ นร่ ว มงาน ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาควรพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิง
จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน ดังนี้ ควรเป็นผู้มีความเป็นกัลยาณมิตร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ให้ความ
เอื้อเฟื้อดูแล มีน้าใจ ต่อเพื่อนร่วมงาน ใส่ใจในรายละเอียดด้านต่าง ๆ ของผู้ร่วมงาน ทั้งด้านการปฏิบัติงานและการ
ครองชีพ เป็นผู้นาที่มีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความเห็น
อกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน สนับสนุนการพัฒนาตนเองของเพื่อนร่วมงาน สร้างความสามัคคีต่อเพื่อนร่วมงานมีการ
ทางานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเคารพต่อผู้อื่น มีหลักการทางานอย่างยุตกิ รรม ให้เกียรติผู้ร่วมงาน เป็นผู้
มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน มองความก้าวหน้าของผู้ร่วมงานเพื่อให้การพัฒนาด้ านต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีระบบ เป็นผู้ให้คาแนะนาและแก้ปัญหาได้
3.3 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อ
วิชาชีพ ดังนี้ ควรเป็นที่มีความเคารพกฎกติกา รู้จักวางแผนการทางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เป็นผู้นาที่
ดี ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณสมบัติผู้บริหารที่ดีวิชาชีพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ยึดหลักความถูกต้อง มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
ต่อวิชาชีพ เป็นผู้มวี สิ ัยทัศน์ บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีทักษะการแก้ปัญหามีความเป็นมืออาชีพใน
การทางาน มีนาใจ
้ มีวนิ ัย กล้าตัดสินใจ และส่งเสริมการทางานเป็นทีม
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็ นอยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ต่อตนเอง และภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของเศรษฐ์ คุณทาบุตร (2556, หน้า 5960) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย พบว่า ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงทิพา
พุ่มไม้ (2557, หน้า 79-81) ได้ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย พบว่า สภาพภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณะ
เหลืองทอง (2556, หน้า 52-53) ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริ ยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา มีภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนีเ้ มื่อพิจารณาแต่ละด้านพบประเด็นข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดทั้ง 3 ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อตนเอง พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือและประพฤติตนให้น่าเคารพเชื่อถือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับนับถือและน่าเคารพเชื่อถือแก่ผู้ร่วมงาน
ส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเศรษฐ์ คุณทาบุตร (2556, หน้า 59-60) ที่
ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย พบว่า ภาวะผู้นาจริยธรรมต่อตนเอง
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ภาพรวมมีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี การมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งมารยาท
ท่าทาง การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะในโรงเรียน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงทิพา พุ่มไม้ (2557,
หน้า 79-81) พบว่าสภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมด้านการครองตน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผู้นาเชิงจริยธรรมรู้จักแบ่งปันการทาบุญทาทานสูงสุด มีความมุ่งมั่นในการทางานให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ผู้บริหาร
สถานศึกษามีนาใจไมตรี
้
ต่อผู้ร่วมงานเสมอ และผู้บริหารสถานศึกษาพูดในสิ่งที่เป็นไปได้เสมอ
1.2 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีความเป็นกัลยาณมิตรและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ทั้ งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีคุ ณลักษณะของการเป็ นกัลยาณมิตรที่ดีและมีมนุษย์สัมพั นธ์ที่ดีต่อเพื่อ น
ร่วมงาน ทาให้การบริหารงานสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณลักษณะเหล่านีก้ ่อให้เกิดการยอมรับ ความชื่นชม
ความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่เนื่องจากการบริหารจั ดการโรงเรียน เจ้าอาวาสวัดหรือพระภิกษุที่เจ้าอาวาส
มอบหมายเป็นผู้จัดการและผู้จัดการเป็นผู้คัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประการคณะกรรมการ
การศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รูปหนึ่งทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งจะดาเนินการคัดเลือก
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พระภิกษุและคฤหัสถ์เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษาแต่ละแห่งจึงมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกันไป
การสร้ างแรงจู งใจในการปฏิบัติงานให้ แ ก่บุค ลากรของสถานศึก ษา จึ ง แตกต่า งกั น ไปด้ ว ย ซึ่ง สอดคล้อ งกั บผล
การศึกษาของเศรษฐ์ คุณทาบุตร (2556, หน้า 59-60) ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดเลย พบว่า ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการพัฒนาทีมงานได้ดี และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของดวงทิพา พุม่ ไม้ (2557, หน้า 79-81) ได้ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมด้านการครองคน
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม แสดงความยินดี ชมเชยผู้ร่วมงานเมื่อปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
อย่างจริงจังสูงสุด ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน และผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการทางาน ผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อผู้ร่วมงานทาผิดพลาดผู้บริหารควร
ทาใจว่างเฉยแล้วหาทางแก้ไขช่วยเหลือเขา
1.3 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารมีความจงรักภักดีต่อวิชาชีพและองค์กร มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เพราะพระสงฆ์ที่ดารง
ต าแหน่ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี บ ทบาทหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และเป็ น ผู้ เ ผยแพร่ ห ลั ก ค าสอน
พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่สามเณร
นักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทดังกล่าว จึงคานึงถึงการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนากับชุมชนและปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุธาสินี แม้น
ญาติ (2555, หน้า 114-127) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างปัจจัยที่สง่ ผลต่อภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ได้แก่
ความซื่อสัตย์ ความผูกพันต่อองค์การ และความรับผิดชอบ ตามลาดับ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเศรษฐ์
คุณทาบุตร (2556, หน้า 59-60) ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย พบว่า
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อ การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย ภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดวงทิพา พุม่ ไม้ (2557, หน้า 79-81) ได้ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมด้านการครองงาน พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดีสูงสุด ผู้บริหาร
สถานศึกษาสร้างทัศนคติในการทางาน เช่น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและผู้บริหารสถานศึกษาให้คาปรึกษาหรือ
นิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบเป็นธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาให้คาปรึกษาหารือ ให้คาแนะนา
ต่าง ๆ ได้
2. ข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิง จริ ย ธรรมของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละด้านซึ่งมีข้อคิดเห็นใน
ระดับสูงสุด 5 ลาดับแรก สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อตนเอง มีแนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ซื่อสัตย์ต่อตนเอง เป็นตัวอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมสูง และมีความมั่นใจใน
ตัวเอง แสดงให้เห็นว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีความต้องการให้ผู้บริหาร
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สถานศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา ความศรัทธา
และความเคารพในลักษณะบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณะ เหลืองทอง (2556, หน้า 52-53) ได้
ศึกษาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาด้านคุณลักษณะส่วนตัวของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ยอมรับ
ฟัง ความคิด เห็น ของผู้ อ่ืน เอื้อ เฟื้ อ เผื่อ แผ่ มีค วามเสีย สละ มีบุค ลิก ภาพดี และมีวิสัย ทั ศน์ ส่ว นคุณ ลั กษณะด้ า น
คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมี คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
โดยใช้หลักอิทธิบาล 4สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 และหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงทิพา
พุม่ ไม้ (2557, หน้า 79-81) ที่ได้ให้แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการครอง
ตน คื อ ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาพู ด ในสิ่ ง ที่ เป็ น ไปได้ เสมอ ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาพู ด จริ ง ทาจริ ง เสมอ และผู้ บริ ห าร
สถานศึกษามีความสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานการณ์ใด ๆ
2.2 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน มีแนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็น
ผู้มีความเป็นกัลยาณมิตร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ให้ความเอื้อเฟื้อดูแล มีน้าใจ ต่อเพื่อนร่วมงาน ใส่ใจใน
รายละเอียดด้านต่าง ๆ ของผู้ร่วมงาน ทั้งด้านการปฏิบัติงานและการครองชีพ เป็นผู้นาที่มีความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีความต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัตติ อ่ ผู้ร่วมงานทุกระดับชั้นหรือทุกตาแหน่ง
ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ความเอื้อเฟื้อดูแล มีน้าใจ ต่อเพื่อนร่วมงาน และมนุษยสัมพั นธ์ที่ดี ซึ่งส่งผลต่อ
การปฏิบัตงิ านและความก้าวหน้าในการบพัฒนาองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิณญ์บุหงา แสงศรีธรรมะ
กูล (2555, หน้า 78-81) ได้ศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ข้อเสนอแนะ พบว่า ด้านทาน ผู้บริหารควรสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร ด้านสวัสดิการต่าง
ๆ รางวัล คาชมเชยให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เอื้ออานวย
อย่างเหมาะสม ต่อการปฏิบัตงิ านเสมอ ด้านปิยวาจา ผู้บริหารควรใช้คาพูดที่สุภาพและอ่อนโยนในการชี้แจงนโยบาย
ในเรื่องต่าง ๆ แก่บุคลากร ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์และพูดไปในทางสร้างสรรค์ ด้วยท่าทางที่สุภาพให้เกียรติ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ด้านอัตถจริยา ผู้บริหารควรสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือ ร่วมมือและสนับสนุนการทางาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความกระตื อรือร้น หากผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น ควรช่วยเหลือ อยู่เคียงข้าง
วางตนเหมาะสมกับฐานะของคนทุกสถานการณ์ และควรเป็นกาลังที่สาคัญและส่วนหนึ่งในการบาเพ็ญประโยชน์แก่
องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติเสมอ ด้านการใช้หลักสมานัตตตา ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเสมอต้ นเสมอปลาย วาง
ตนเป็ น กลางในการบริ ห ารหน้ า ที่ การมอบหมายงาน กฎระเบี ย บวิ จั ย ตลอดถึ ง การแสดงความเอื้ อ เฟื้ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติมาตรฐานเดียวโปร่งใส ยุติธรรม เท่าเทียมกันเสมอ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ดวงทิพา พุม่ ไม้ (2557, หน้า 79-81) ที่ได้ให้แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
การครองคน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการทางาน เมื่อผู้ร่วมงานทาผิดพลาดผู้บริหารสถานศึกษาควร
ทาใจวางเฉยแล้วหาทางแก้ไขช่วยเหลือเขา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้เท่าทันผู้ร่วมงานทุกคน
2.3 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ มีแนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นที่มี
ความเคารพกฎกติกา รู้จักวางแผนการทางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์ก ร เป็น ผู้นาที่ดี ปฏิบัติงานโดย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีความต้องการให้องค์กรมีการพัฒนา มีความก้าวหน้า และประสบความสาเร็จ
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โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความเป็นมืออาชีพ และการบริหารสถานศึกษาควรรู้จักวางแผนให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร เคารพกติกา และยึดผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาศัจจนันท์ แก้ววงศ์ศรี
และคณะ (2558, หน้า 133-143) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยใน
ภาคใต้ตอนล่าง และสามารถนามาปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ได้แก่ 1) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายการพัฒนาจริยธรรม 2) การปรับปรุงหลักสูตรด้าน
จริยธรรม โดยการบูรณาการเนื้อหาด้านจริยธรรมในหลักสูตรให้มีความต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา โดยเน้นจริยธรรมด้านการเรียนการสอน จริยธรรมในการวิจัยตลอดจนจริยธรรมในการจัดโครงการ
เพื่อพัฒนาคณาจารย์ 3) การรณรงค์ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขัน้ ตอนของ การพัฒนาจริยธรรมอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงทิพา พุ่มไม้ (2557, หน้า 79-81) ที่ได้ให้แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการครองงาน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้คาปรึกษาหรือนิเทศการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบเป็นธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาให้คาปรึกษาหารือให้คาแนะนาต่าง ๆ ได้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่หลีกเลี่ยงหรือมอบหมายงานสาคัญให้ผู้อื่นรับผิดชอบ
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การศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
The Study of Academic Leadership of School Administrators in Terd Thai
Education Development Network, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 3.
อุดม เหล็กเพ็ชร1* และ น้าฝน กันมา2
Udom Lekpet1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูใ น
สถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปีการศึกษา จานวน 134 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบรายคู่ตามวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe) ผลการศึกษาพบว่า
ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีระดับภาวะ
ผู้นาทางวิชาการแตกต่างกันมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Abstract
The purpose of this independent study was to study of academic leadership of school administrators in
Terd Thai education development network, Mea Fah Luang District, Chiang Rai Primary Educational Service Area
Office 3 and to compare of academic leadership level of school administrators in Terd Thai education
development network, Mea Fah Luang District, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 by size of
school. Data were collected from 134 people through the questionnaires and analysis by using the descriptive
statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, and One Way ANOVA.
The results showed that view of teachers toward academic leadership of school administrators in Terd
Thai education development network, Mea Fah Luang District, Chiang Rai Primary Educational Service Area
Office 3 in overall were at high level and data on the other side at high level.
Comparison of academic leadership level of school administrators in Terd Thai education development
network, Mea Fah Luang District, Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 by size of school
showed the school directors in different size of school had difference academic leadership level in significant
level of .05.
Keywords: Academic leadership, School administrators

บทนา
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่รวดเร็วในขณะนี้ ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์ชาติทั้งสังคมไทยและสังคมโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดการปรับตัวของผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม เพื่อนาพากลุ่มหรือองค์กรให้ผ่านพ้ นกับวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความ
สมดุลของการดาเนินชีวิตและนาความสุขมาให้ ดังคากล่าวของ Siffin (2000, อ้างอิงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2552)
“หากปราศจากองค์การบริหารแล้วสังคม (Society) ก็คงไม่ปรากฏและหากปราศจากสังคมแล้วมนุษย์ ก็คงไม่อาจ
ดารงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นมนุษย์ที่รวมกลุ่มกันเป็นสังคมจะอยู่ได้อย่างปกติสุขต้องมีการบริหารจัดการและต้องมีผู้นา ”
(วิไล พินิจพงศ์, 2554) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้
มุ่งเน้นให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
การศึกษาเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนจากยุทธศาสตร์น้ีนาไปสู่การ
ปฏิรูปการศึกษารอบสองในปี (พ.ศ. 2552-2561) มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็น
คือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษาและได้
กาหนดกรอบการปฏิรูปไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่และการพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ (ธีระ รุญเจริญ, 2553, หน้า 16)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทั้ง 8 ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จาเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูประจาชัน้ ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องร่วมมือกันปลู กฝัง
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คุณ ลั ก ษณะอั น พึงประสงค์ ใ ห้ เกิด ขึ้น แก่ผู้ เรี ย นอย่า งต่อ เนื่อ ง จึ ง ต้องพิจ ารณาถึ ง กิจ กรรมต่า ง ๆ ที่ ส ถานศึก ษา
กาหนดให้จัดขึ้นแล้วส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2557, หน้า 62) สถานศึกษาจึงมีภารกิจที่จะต้องจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ให้นักเรียนมีคุณภาพทัดเทียม
กับนานาประเทศ การที่จะทาให้โรงเรียนมีคุณภาพต้องอาศัยการบริหารงานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะการ
บริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักของโรงเรียน มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ จะเห็นว่าคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัด เมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสาเร็จ และการที่จะทา
ให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ พิจารณาได้จากผลงาน
ด้านวิชาการ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกั บหลักสู ตรการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง เป็นหัว ใจของ
สถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ,
2553, หน้า 7)
งานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัด
ปัจจัยเกือ้ หนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2546, หน้า 53) ดังนั้น การบริหารงานวิชาการเป็ นหัว ใจของการบริห ารสถานศึกษาจึง อยู่ที่งานวิชาการ
ประกอบด้วย งานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ , 2554, หน้า 23) การบริหาร
วิชาการเป็นงานที่สาคัญสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และ
เป็นเครื่องชี้ความสาเร็จ และความสามารถของผู้บริหารการบริหารวิชาการ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2553, หน้า
7)
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นจะต้ อ งมี ภ าวะผู้ น าและมี ลั ก ษณะเฉพาะหลายประการที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
พัฒนาการทางการเรียนให้มากขึ้น ผู้บริหารโรงเรียนควรต้องมีภาวะผู้นาทางวิชาการ เพื่อดาเนินการให้นักเรียนมี
ความก้ า วหน้ า ทางการเรี ย น โดยต้ อ งปรั บ ปรุ ง พั น ธกิ จ ของโรงเรี ย น ประชาสั ม พั น ธ์ เ ป้ า ประสงค์ ข องโรงเรี ย น
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี ส่วนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนคือ การจัดทาพันธกิจของโรงเรียน กล่าวได้ว่าการที่ผู้บริหารโรงเรียนสนใจการเรียนการ
สอนในห้องเรียน ความมีประสิทธิผลของการทางานของครู และความสาเร็จของนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน
(Leithwood, K., 2006, p.87)
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประจาปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่า
คุณภาพด้านผู้เรียนโดยภาพรวมทั้งเขต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยเฉพาะ
สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้หลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้และแก้ปัญหา โดยได้คะแนนเฉลี่ยเป็น
ร้อยละ ดังนี้คือภาษาไทย 42.86 คณิตศาสตร์ 34.48 วิทยาศาสตร์ 39.60 สังคมศึกษา 46.29 ภาษาอังกฤษ 30.36
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด จากเกณฑ์กาหนด
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ขั้นต่าร้อยละ 50 ทุกวิชา จึงเป็นเหตุผลที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไข พัฒนาการบริหารงานวิชาการซึ่ง
เป็นงานหลักของโรงเรียน และมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3, 2558, หน้า 91)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นว่าการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นสิ่งจาเป็นยิ่งต่อการบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ว่ามีภาวะผู้นาด้านวิชาการมากน้อย
เพียงใดในการบริหารจัดการศึกษา ทัง้ นี้เพราะผู้บริหารเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์
โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System
Management) งานวิจั ยในครั้ง นี้จะเป็ นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาผู้ บริหารสถานศึก ษาในด้ านภาวะผู้นาด้า น
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนา
ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภาวะผู้นาทางวิชาการ อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษายังผลไปสู่การเรีย นรู้ที่มี
คุณภาพของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มขี นาดต่างกันมีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ ง ส ารวจ ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการรวบรวมข้ อ มู ล โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็นออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
สูงสุด ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษา เป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดย
กาหนดขอบเขตของการวิจัยตามกรอบแนวคิดของฮอลลิงเจอร์และเมอร์ฟี (Hallinger and Murphy, 1985, pp. 221224) ซึ่งได้เสนอองค์ประกอบของพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการ หรือภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ 3 องค์ประกอบ 11 ด้าน คือ 1) ภาวะผู้นาด้านการกาหนดภารกิจของสถานศึกษา ได้แก่ (1) ภาวะผู้นา
ด้านการกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษา (2) ภาวะผู้นาด้านการสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษา 2) ภาวะผู้นาด้าน
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การจัดการด้านการเรียนการสอน ได้แก่ (1) ภาวะผู้นาด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน (2) ภาวะผู้นา
ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร (3) ภาวะผู้นาด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 3) ภาวะผู้นา
ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา ได้แก่ (1) ภาวะผู้นาด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน
(2) ภาวะผู้นาด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด (3) ภาวะผู้นาด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู (4)
ภาวะผู้นาด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ (5) ภาวะผู้นาด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ (6)
ภาวะผู้นาด้านการจัดให้มสี ิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ ครูใ นสถานศึก ษาของ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่า ยพัฒนา
การศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปี การศึกษา 2559
จานวน 206 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอด
ไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปีการศึกษา 2559 โดยกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) และใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 134 คน ผลปรากฏว่าหลังจากแจก
แบบสอบถามไปแล้ว ได้กลับคืนมาจานวน 134 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100

ผลการศึกษา
จากการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
พบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ตาแหน่งครู วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์
การปฏิบัตงิ าน ต่ากว่า 5 ปี และปฏิบัตงิ านอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่
2. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
สามอันดับแรก คือ ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ด้านการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน ด้านการ
สื่อสารเป้าหมายของโรงเรี ยนและด้านการประสานงานการใช้หลักสูตร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
2.1 ด้านการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเมินความต้องการของครู
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน รองลงมาคือ พัฒนาเป้าหมายของโรงเรียน เพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียนทุกระดับชั้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คื อ กาหนดเป้าหมายด้าน
วิชาการของโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วม
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2.2 ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการพบปะครูอย่างเป็นทางการ
เพื่อให้ครูทราบแนวปฏิบัติหรือเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน รองลงมาคือ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายด้าน
วิชาการของโรงเรียนให้ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ จัดทาป้ายประกาศ
โปสเตอร์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของงานวิชาการโรงเรียน
2.3 ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สังเกตการณ์สอน
อย่างเป็นทางการโดยการแจ้งล่วงหน้า เช่น การนิเทศภายใน และบันทึกข้อเสนอแนะให้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
การจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู ด้านการทางานของนักเรียนหลังการสังเกตการสอน
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สังเกตการณ์สอนอย่างไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน โดยไม่มีการ
กาหนดเวลาล่วงหน้า โดยใช้เวลาสั้น ๆ โดยไม่มีการจดบันทึก
2.4 ด้านการประสานงานการใช้หลักสูตร พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ประเมินหลักสูตร ก่อนนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และมีการวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบจุดเด่นจุดด้อยทางการเรียนของนักเรียน
รองลงมาคือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของครู ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ใช้
ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกอบการตัดสินใจในการนาหลักสูตรไปใช้ด้านการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คื อ ใช้ผลการทดสอบเพื่อ การประเมิน
ความก้าวหน้าตามเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ใช้ผลการ
ทดสอบเพื่อจัดทาโครงการสอนพิเศษให้เหมาะสมกับนักเรียน เช่น การสอนซ่อมเสริม และการสอนเสริม และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ จัดระบบให้มีการแจ้งผลการทดสอบทางการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบอย่างรวดเร็ว มี
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2.5 ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่ า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ควบคุม
ดูแลเกี่ยวกับการสอนแทน เมื่อครูประจาชั้น/ประจาวิชาไม่สามารถมาทาการสอนได้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ กาหนดแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการใช้ส่อื ต่าง ๆ เช่น เครื่องขยายเสียง หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจเป็น
การรบกวน และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ จัดครูสอนแทนในกรณีที่ครูประจาชัน้ / ประจาวิชาไม่สามารถมาทาการสอน
ได้ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.6 ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายข้ ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดให้ครูได้มีการเข้าร่วมอบรม
เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ รองลงมาคือ จัดกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ เข้าพบปะนักเรียนทั้ งทางการและไม่เป็น
ทางการเพื่อพูดคุยซักถามปัญหารวมทั้งแนะนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์
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2.7 ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย คือ ยกย่องเชิดชู
เกี ย รติ คุ ณ ของครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านดี เ ด่ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ และตอบแทนครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ ว ยการให้
ความก้า วหน้าในวิชาชีพ รองลงมาคือ ส่ง เสริ มให้ครู แต่ล ะคนได้ ใช้ค วามสามารถและทั กษะของตนได้อ ย่างเต็ ม
ศักยภาพ
2.8 ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิช าชีพ พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ สนับสนุนครูเข้ารับการอบรม
ทางวิชาการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน รองลงมาคือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนาทักษะต่าง ๆ ที่ ได้จาก
การฝึกอบรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ แจ้งข่าวสารหรือเผยแพร่
บทความที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้ครูได้ทราบอยูเ่ สมอ
2.9 ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
ทางวิ ช าการของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาในภาพรวมและรายข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มาก ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ จั ด ตั้ ง
คณะทางานด้านวิชาการ เพื่อจัดทาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียน รองลงมาคือ กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานด้านการเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ กาหนดมาตรฐานด้านครูผู้สอน
สาหรับการรับเลือกเพื่อเข้ามาปฏิบัตหิ น้าที่ เช่น การสอนตรงวิชาเอก
2.10 ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยกย่องชมเชย
นัก เรี ยนที่มีผลงานทางด้ านวิชาการดี เด่ น และมีความประพฤติดี เด่ น โดยการประกาศเกี ยรติคุ ณ หรือ ติด บอร์ ด
ประกาศเกียรติคุณ รองลงมาคือ จัดให้มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนของครู และ
นักเรียน อยู่อย่างสม่าเสมอ และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงพัฒนาการด้าน
การเรียนของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
2.11 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้ สอนโรงเรี ยนในกลุ่ม เครือข่า ยพั ฒนาการศึก ษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน
มีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ปริฉัตร เล็กดวง (2554) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
อันธิยา ภูมิไธสง (2556) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิทรัตน์
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บรรจงงาม (2557) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในอาเภอหนองบัวระเหว สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัย ภูมิเขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอาเภอหนองบัวระเหว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1.1 ด้านการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเมินความต้องการของครู เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน ทั้งนี้
เพราะการประเมินความต้องการของครูเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น ความต้องการจาเป็น และเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ เพื่อกาหนดเป้าหมายและทิศทางพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุขฤทั ย จันทร์ทรงกรด (2558) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการ
กาหนดเป้าหมายของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยพบว่าผู้บริหารประเมินความต้องการของครู
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน และผลการศึกษาของ พิทรัตน์ บรรจงงาม (2557) ศึกษา
เรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอหนองบัวระเหว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอหนองบัวระเหว สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ด้านการกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษา ภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน พบว่าในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีการพบปะครูอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ครูทราบแนวปฏิบัติหรือเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน โดย
โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัตหิ รือเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนทุกภาคการศึกษาและปีการศึกษา ผลการศึกษา
นี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกริกไกร เต็มมูล (2556) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาครบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน กลุ่มสาครบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการสื่อสารเป้าหมายของ
โรงเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิทรัตน์ บรรจงงาม (2557) ศึกษา
เรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอหนองบัวระเหว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอหนองบัว ระเหว สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ด้านการสื่อสารเป้าหมายของสถานศึกษาโดยภาพรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมากโดยผู้บริหารประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเป้าหมายทางวิชาการของสถานศึกษาทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการให้ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องได้ทราบ
1.3 ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอน พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่
มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ สั งเกตการณ์สอนอย่างเป็นทางการโดยการแจ้ งล่วงหน้า เช่น การนิเทศภายใน และบันทึ ก
ข้อเสนอแนะให้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนได้กาหนดแผนงานและ
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการนิเทศและการประเมินผลการสอนให้ครูได้ทราบทุกปีการศึกษา และดาเนินการตามกิจกรรม
และโครงการตามแผนงาน เพื่อนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการต่อไป ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กัญญ์ วรา เครื่องพาที (2556) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 ด้ า นการนิเทศทาง
การศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุขฤทัย จันทร์ทรงกรด (2558)
ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ พิ ท รั ต น์ บรรจงงาม (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในอาเภอหนองบัวระเหว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 พบว่า ภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอหนองบัวระเหว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 3 ด้านการนิเทศและการประเมินผลด้านการสอนโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการประสานงานการใช้หลักสูตร พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ประเมินหลักสูตรก่อนนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีการวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบ
จุดเด่นจุดด้อยทางการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่ วมจัดทาหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและเหมาะสมกับบริบทชุมชน โดยได้ทาการประเมินหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรก่อนนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาของ เกริกไกร เต็มมูล
(2556) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มสาครบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มสาครบุรี สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการประสานการใช้หลักสูตร โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ปริฉัตร เล็กดวง (2554) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาสุ พ รรณบุ รีเขต 2 ด้ า นการประสานงานด้ า นการใช้ห ลั ก สู ต ร อยู่ใ นระดั บมาก นอกจากนี้ยั ง
สอดคล้ องกั บผลการศึกษาของ สุขฤทัย จัน ทร์ ทรงกรด (2558) ศึกษาเรื่องภาวะผู้ นาทางวิชาการของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึก ษา เขต 17 ด้ า นการ
ประสานงานด้านการใช้หลักสูตร โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
1.5 ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่
ละข้อพบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ใช้ผลการทดสอบเพื่อการประเมินความก้าวหน้าตามเป้าหมายด้านวิชาการของ
โรงเรียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้โรงเรียนได้นาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ
ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนมาใช้ในการประเมินผลความก้าวหน้าทางวิชาการของโรงเรียน หากกลุ่มสาระ
การเรียนใดต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด โรงเรียนดาเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพวิชาการและคุณภาพผู้เรียนให้
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญด้านวิชาการของโรงเรียน ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ปริ ฉั ต ร เล็ ก ดวง (2554) ศึก ษาเรื่อ งภาวะผู้ น าทางวิ ชาการของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 พบว่ า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด ส า นั ก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษาสุ พ รรณบุ รีเขต 2 ด้ า นการตรวจสอบความก้ า วหน้า นั ก เรี ย น อยู่ใ นระดั บมาก และสอดคล้ อ งกั บผล
การศึกษาของ สุขฤทัย จันทร์ทรงกรด (2558) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
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จันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นักเรียน โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่า ผู้บริหารให้มีการวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบจุดเด่น
จุดด้อยทางด้านการเรียนของนักเรียน ผู้บริหารจัดระบบให้มีการแจ้งผลการทดสอบทางการเรียนให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองทราบอย่างรวดเร็ว
1.6 ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ
พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการสอนแทน เมื่อครูประจาชั้น/ประจาวิชาไม่สามารถมาทาการ
สอนได้ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนีเ้ พราะโรงเรียนได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอน โดย
กาหนดหน้า ที่ให้ ทุกห้อ งเรีย นมีก ารจัด การเรียนการสอนตามเวลา หากพบว่าครูประจาชั้น หรือ ครูประจาวิชาไม่
สามารถทาการสอนได้ อาจเนื่องจากต้องไปราชการ หรือลาป่วย ต้องมีครูผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบทาการสอนแทน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาของ ปริฉัตร เล็กดวง
(2554) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต
2 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ด้านการ
ควบคุมการใช้เวลาในการสอน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุขฤทัย จันทร์ทรงกรด (2558)
ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ พิ ท รั ต น์ บรรจงงาม (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในอาเภอหนองบัวระเหว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 พบว่า ภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอหนองบัวระเหว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 3 ด้านการควบคุมการใช้ เวลาในการสอน โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากโดยผู้บริหารกาหนดแนว
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับการควบคุมเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน
1.7 ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ จัดให้ครูได้มีการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาในศตวรรษที่ 21 พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ เพื่อความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาชีพครู ผู้บริหารจึงจัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน โดยจัดให้ครูได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อนาเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพวิชาการ และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาของ สุขฤทัย จันทร์ทรงกรด (2558) ศึกษาเรื่องภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
พบว่ า ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ พิทรัตน์ บรรจงงาม (2557) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอหนอง
บัวระเหว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาชัยภูมิเขต 3 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอาเภอหนองบัวระเหว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ด้านการดูแลเอา
ใจใส่ ครูและนักเรียนโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
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1.8 ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย คือ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของครูที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้วยวิธีการต่าง ๆ และตอบแทนครูที่มี
ความสามารถพิเศษด้วยการให้ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งนี้เพราะยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น
ด้วยวิธีการต่าง ๆ และตอบแทนครูที่มีความสามารถพิเศษด้วยการให้ความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นการสร้างกาลังใจ
และแรงจู งใจแก่ครู ให้ พัฒ นาคุณ ภาพงานวิชาและคุ ณภาพผู้ เรี ยนให้ ดีขึ้นต่อ ไป ผลการศึก ษานี้สอดคล้อ งกั บผล
การศึกษาของ เกริกไกร เต็มมูล (2556) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิ ชาการของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มสาครบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มสาคร
บุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการจัดสิ่งจูงใจให้กับครู โดยรวมและรายข้ออยู่
ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุขฤทัย จันทร์ทรงกรด (2558) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้าน
การจัดให้มีสิ่งจูงใจให้ กับครู โดยรวมและรายด้านอยู่ใ นระดับมาก โดยผู้บริห ารยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของครู ที่
ปฏิบัตงิ านดีเด่นด้วยวิธีการต่าง ๆ ส่งเสริมให้ครูแต่ละคนได้ใช้ความสามารถและทักษะของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ
1.9 ด้า นการส่ งเสริมให้มีก ารพัฒนาวิชาชีพ พบว่า ในภาพรวมและรายข้ ออยู่ในระดั บมาก ข้ อที่ มี
ค่า เฉลี่ย สูง สุด คือ สนับสนุ น ครู เข้ ารั บการอบรมทางวิชาการที่ สอดคล้ องกับเป้ าหมายของโรงเรี ย น ทั้ง นี้เพราะ
การศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะเทคนิคการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะทางด้านวิชาชีพ ดังนั้นครูจึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนา
ตนเองทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ทาให้ครูได้รับการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและนามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ปริฉัตร เล็กดวง (2554) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึก ษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ บริ หารสถานศึก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครูอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กัญญ์
วรา เครื่องพาที (2556) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ บริ หารสถานศึก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บมาก โดยพบว่า
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึน้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
1.10 ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดตั้งคณะทางานด้า นวิชาการ เพื่อจัดทาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของ
นักเรียน ทั้งนี้เพราะโรงเรียนให้ความสาคัญกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การแต่งตัง้ คณะทางานด้านวิชาการเพื่อจัดทาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียนของ
นักเรียน จึงเป็นการมุ่งพัฒนางานวิชาการของโรงเรีย นให้มีมีทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปริฉัตร เล็กดวง (2554) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 พบว่ า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ
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อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิทรัตน์ บรรจงงาม (2557) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอหนองบัวระเหว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 พบว่า
ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอ าเภอหนองบั ว ระเหว สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ด้านการพัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ใ นระดับมาก
โดยผู้บริหารจัดตั้งคณะทางานทางวิชาการเพื่อจัดทาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษา
1.11 ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีผลงานทางด้านวิชาการดีเด่นและมีความประพฤติดีเด่น โดยการประกาศ
เกียรติคุณ หรือติดบอร์ดประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้เพราะการใช้หลักการเสริมแรงโดยการยอย่องชมเชยนักเรียนที่มี
ผลงานทางด้านวิชาการดีเด่นและมีความประพฤติดีเด่น ทาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีกาลังใจและความ
สนใจเรียนมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกริกไกร เต็มมูล (2556) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นา
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มสาครบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า
ภาวะผู้ น าทางวิช าการของผู้ บริ ห ารโรงเรี ย น กลุ่ ม สาครบุ รี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรสาคร ด้านการจัดให้มีส่งิ ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ปริ ฉั ต ร เล็ ก ดวง (2554) ศึก ษาเรื่อ งภาวะผู้ น าทางวิ ชาการของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 พบว่ า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุขฤทัย จันทร์ทรงกรด (2558) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บ ริหารสถานศึกษาในจังหวัด
จันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านการจัดให้มีสิ่งเสริมสภาพการเรียนรู้
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีระดับภาวะ
ผู้นาทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจจะเป็นเพราะว่า สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ทา
ให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาระงานด้านการบริหารงานวิชาการที่สูงขึ้น เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก
ของการจัด การศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ มีสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปริฉัตร เล็กดวง (2554) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จาแนกตามประเภทโรงเรียน พบว่า โรงเรียน
ประถมศึก ษา โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา โรงเรี ย นมั ธยมศึ ก ษามีภ าวะผู้ น าทางวิช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และผลการศึกษาของ เกริกไกร เต็มมูล
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(2556) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มสาครบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มสาครบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุ ทรสาคร จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ด้านองค์ประกอบหลัก
ของภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า โดยรวมด้านองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านการกาหนดภารกิจ
ของโรงเรียน ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน และด้านการสร้างเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จาแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกาหนดเป้าหมายด้านวิชาการของโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา
บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วม
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดทาป้ายประกาศ โปสเตอร์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของงานวิชาการ
โรงเรียน
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสังเกตการณ์สอนอย่างไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน โดยไม่มี
การกาหนดเวลาล่วงหน้า โดยใช้เวลาสั้น ๆ โดยไม่มีการจดบันทึก
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประกอบการตัดสินใจในการ
นาหลักสูตรไปใช้
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดระบบให้มีการแจ้งผลการทดสอบทางการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ทราบอย่างรวดเร็ว
6. ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดครูสอนแทนในกรณีที่ครูประจาชัน้ /ประจาวิชาไม่สามารถมาทาการสอนได้
7. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้าพบปะนักเรียนทั้งทางการและไม่เป็นทางการเพื่อพูดคุยซักถามปัญหา
รวมทั้งแนะนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์
8. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูแต่ละคนได้ใช้ความสามารถและทักษะของตนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
9. ผู้บริหารสถานศึกษาควรแจ้งข่าวสารหรือเผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพให้ครูได้ทราบอยูเ่ สมอ
10. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกาหนดมาตรฐานด้านครูผู้สอน สาหรับการรับเลือกเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
เช่น การสอนตรงวิชาเอก
11. ผู้บริหารสถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบถึงพัฒนาการด้านการเรียนของ
นักเรียนอย่างสม่าเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ด้ ว ยดี ขอขอบคุ ณ มหาวิ ทยาลั ย พะเยา และคณาจารย์ ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทความรู้ ที่
หลากหลายและมีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณ ดร. น้าฝน กันมา อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนา
พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ นายพิช
ชากร อานุ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ นายอนุชิต ไทยรัศมี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเทอดไทย และนางเครือ
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วัลย์ สุมงคลเจริญ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้
การอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและได้ให้คาแนะนาแก้ไขข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและ
สมบู รณ์ ข อขอบพระคุ ณ คณะครู โ รงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยผึ้ง ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอนุ เคราะห์ ใ นการเป็ น พื้น ที่ ทดลองในการใช้
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณะครูในกลุ่มเครือข่ายพั ฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ เป็นพื้นที่ศึกษา และให้ร่วมมือ จน
การศึกษาครัง้ นี้สามารถดาเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ รวมทั้งพี่น้องทุกคน ที่
ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเป็นกาลังใจตลอดมา จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์ที่มีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผู้
มีพระคุณทุกท่าน
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การศึกษาระดับคุณภาพสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทรรศนะของครูอาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
The Study of Quality Level for Core Competencies and Functional
Competencies of School Administrators by the Opinion of Teacher in Waing
Pa Pao District under Chaing Rai Primary Education Service Area Office 2
สุจิตรา บุตรดี1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Sujitra Booddee1* and Ruksit Suttipong2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสาย
งานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 และ 2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ในอาเภอเวีย งป่า เป้า สัง กัดส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีประชากรเป็ นครู ที่
ปฏิบัตกิ ารสอนในอาเภอเวียงป่าเป้า จานวน 448 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้
กลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน 304 คน ซึ่ง ใช้การเก็บรวบรวมข้อ มูลจากแบบสอบถามและใช้สถิ ติวิเคราะห์ ข้อมู ล ได้แ ก่
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาระดับคุณภาพสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะ
ของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการบริการที่ดีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนสมรรถนะประจาสายงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ด้าน
การมีวสิ ยั ทัศน์ ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัย ด้านการสื่อสารและการจูงใจด้านและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 2) จากผลการศึกษาความคิดเห็น แนวทางข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด 8 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีผู้
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คาสาคัญ: สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาสายงาน ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract
The purpose of this research were: 1) to study about the quality level on core competency and
functional competency of the school administrator according to the opinion of teachers in Wiangpapao District,
Chiangrai province, Chiangrai Primary Educationnal service area office 2 2) to find the approach for develop the
core competency and functional competency of the school administrator in Wiangpapao District, Chiangrai
province, Chiangrai Primary Educationnal service area office 2. The sample colected from 448 teachers who
teach in school at Wiangpapao District, Chiangrai province, Chiangrai. A sample of 304 cases were drawn from
using simple random sampling method of the sample size determination from Krejcie & Morgan. The instruments
used were questionnaires and the data were analyzed using by mean, and standard deviation.
The results of the research were as follows: 1) The quality level on core competency and functional
competency of the school administrator according to the opinion of teachers in Wiangpapao District, Chiangrai
province, Chiangrai Primary Educationnal service area office 2, Overall in 8 aspects the analysis results reveal
high in general and all aspects of the study. They are put in order from high to low as the following : service
mind, teamwork, working achievement motivation, expertise, visioning, analytical thinking & conceptual thinking,
communication & influencing, caring & development others 2) The results of the study about the opinion and
the approach for develop the core competency and functional competency of the school administrator according
to the opinion of teachers in Wiangpapao District, Chiangrai province, Chiangrai Primary Educationnal service
area office 2 from the 8 aspects open end questionnaires it was found that the most approach is analytical
thinking & conceptual thinking on functional competency of the school administrator, the school administrator
should make the working plan by systematically and clearly at the present time and the future.
Keywords: core competency, functional competency, school administrator

บทนา
กระแสการปรั บ เปลี่ ย นทางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง เป็ น ยุ ค แห่ ง ความโลกาภิ วั ฒ น์ (The
Globalization ) ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวให้ทัดเทียมและเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุก
มิติรอบด้าน การเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทัน (Literacy) จึงเป็นตัวแปรสาคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในยุค
สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556, หน้า 1)
การจัดการศึกษาของโรงเรียนนับว่ามีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติเป็นอย่างมาก มีสถานศึกษา
จานวนไม่น้อยที่เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีคุณภาพสูง มีช่ือเสียงเป็นที่นิยมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานไปเรียน แต่ในขณะเดียวกันยังมีสถานศึกษาเป็นจานวนมากและด้อยคุณภาพ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
การศึกษาทัง้ หลายต้องเร่งหามาตรการที่เหมาะสม เพื่อหาทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีข้นึ การบริหารการศึกษา
ในโรงเรียนมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการศึกษาของนักเรียน แต่การบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนัน้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
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ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นตัวจักรที่สาคัญที่จะทาให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบกับความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวลงได้ (เทอดพงษ์ ไชยนันท์, 2545, หน้า 2)
ในการบริหารโรงเรียนนั้น สมรรถนะของผู้บริหารเป็นดัชนีช้ีบ่งความสาเร็จของการบริหาร การที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การศึกษาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้บริหาร
จึงเป็นเสาหลักที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงานผู้ใต้บังคับบัญชา และผลงานอันเป็นส่วนร่วมบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับคุณภาพของสถานศึกษารวมทั้งมีผลสะท้อนต่อผลงานและวิธีปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอันมากในขณะเดียวกันการบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องกาหนด
แบบแผนวิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะ
กระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ ของหน่วยงานนักบริหารที่ดตี อ้ งรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อจะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การบริหารงานวิชาการนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่า
การดาเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระทาเพียงลาพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วน
ทาให้งานนั้นประสบความสาเร็จ ผู้ช่วยงาน แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความ
ถนัด และความต้องการที่ไม่เหมือนกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะนาเอาเทคนิควิธีการและกระบวนการบริหารที่
เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546, หน้า 8)
ดังเช่นการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจาเป็นต้องอาศัยผู้บริหารที่มีสมรรถนะในการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน์ เช่นกัน ซึ่งจะต้องมีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง จึงจะสามารถบริหารองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
กาหนดไว้ กล่าวคือผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องอาศัยรูปแบบภาวะผู้นาและเป็นผู้นาที่ดี การที่จะมีลักษณะ
ผู้นาที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน โดยให้ผู้ร่วมงานเข้าใจและปฏิบัติภารกิจจนประสบความสาเร็จและ
สามารถทางานร่วมกันได้ดี ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ กล้า
เผชิญกับเหตุการณ์และมีความสามารถในการใช้ภาวะผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผู้บริหารจะต้องมีศักยภาพใน
การใช้ภาวะผู้นาอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
กับทุกคน หรือทีมงานในองค์การ ผู้บริหารจะต้องใช้ศิลป์และกระบวนการของอิทธิพลต่อบุคคลหรือทีมงาน และ
สามารถทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความศรัทธา มีความเชื่อถือ และมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งสามารถสร้าง
สภาวะแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันสร้างประโยชน์ในการปฏิบัตหิ น้าที่ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 142–
143)
ปัจจุบันนี้ สมรรถนะมีบทบาทและความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กรทุกประเภท
กล่าวคือ ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรได้ รวมทั้งสามารถใช้เป็นกรอบในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์เช่น ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
การพัฒนาฝึกอบรม การเลื่อนระดับ ปรับตาแหน่งงาน การโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการบริหาร ผลตอบแทน เป็นต้น มีการวิจัยพบว่า ในโลกของธุรกิจ การพัฒนาคนเพื่อให้ตามทันคู่แข่งต้องใช้การ
พัฒนาถึง 7 ปี ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันใช้เวลาเพียง 1 ปี เท่านัน้ ดังนัน้ การพัฒนาสมรรถนะของคนจึงเป็น
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานจาเป็นต้องเร่งดาเนินการ (ณรงวิทย์ แสนทอง, 2547, หน้า 89)
สมรรถนะ (competency) เป็ น ปั จ จั ย ในการท างานที่ เ พิ่ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ แ ก่ อ งค์ ก าร
โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะสมรรถนะเป็นปั จจัยช่วยให้พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ องค์การต่าง ๆ จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจัยในการ
บริหารองค์การ ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานบริการ หรือการ
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พัฒ นาภาวะผู้น าของผู้ บริห าร เป็ น ต้น ดั ง นั้น เพื่อให้ ม องเห็ น กรอบความคิด และแนวความคิด เบื้องต้น เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะจึงจะกล่าวถึงความเป็นมา และความหมาย องค์ประกอบประเภทของสมรรถนะ การกาหนดสมรรถนะ การ
วัดสมรรถนะ และการประยุกต์ใช้สมรรถนะ (เทื้อน ทองแก้ว, 2550, หน้า 10) โดย (อารีวรรณ์ น้อยดี, 2553, หน้า
15) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ และ (ชู
ชัย สมิทธิไกร, 2550, หน้า 27) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
บุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ เช่น อุปนิสัยทัศนคติ บุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่ง
สามารถวัดได้และต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงต้องสามารถจาแนกความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานสูงจากบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานต่า ผู้บริหารจึงมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลงการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้นา
เพื่อให้ผู้ตามมีความเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะทางานให้บรรลุผล (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ, 2538, หน้า 1)
ผู้บริห ารเป็ น บุค คลที่มีบทบาทในการส่ง เสริม การจัด กระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อ พั ฒนาสาระและกิ จกรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน (ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล, 2547, หน้า 124) โดยผู้บริหารที่มีผล
การปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า สมรรถนะ จัดเป็นการค้นหาสิ่งที่ทาให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศหรือการ
ปฏิบัตงิ านที่เหนือกว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวัง
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะโดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติง าน ซึ่ งต้องมี
สมรรถนะหลัก 4 สมรรถนะ คือ 1. การมุงผลสัม ฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทางานเป็นทีม
และสมรรถนะประจาสายงาน 4 สมรรถนะ คือ 1. การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 2. การสื่อสารและการจูงใจ 3.
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4. การมีวิสั ยทัศน์ ซื่อสมรรถนะนี้ จะเป็ นมาตรฐานในการควบคุมการทางานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ทางานได้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษาและส่งผลคุณภาพของนักเรียน (สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2548, หน้า 46) ส่วนผู้ (ชาตรี โพธิกุล, 2552, หน้า 1) ได้
กล่าวผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความสาคัญในการบริหารจัดการการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นตัวจักรสาคัญใน
การควบคุมการดาเนินงานทุกอย่างภายในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกัน สมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ ข องผู้ บริ หารโรงเรี ยนในฐานะผู้น า จึ ง เป็ นตั ว ชี้วั ด ที่ส าคัญ ว่า ผู้บริ หารโรงเรี ยนจะสามารถบริ ห ารจั ดการ
ดาเนินการกิจการต่าง ๆ ในโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จมากน้องเพียงใด ผู้บริหารที่มีสมรรถนะและชาญฉลาด
จะต้องกาหนดพฤติกรรมของตนเองให้เผชิญกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นดาเนินงานตามแผนงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้อย่างมีประประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ดังเช่นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รับผิดชอบ
การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง รวม
99 โรงเรียน ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษา ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และในระดับที่ต้องปรับปรุงมากอยู่ในกลุ่มสาระวิชาสังคม
ศึกษา จึงได้วิเคราะห์และสรุปปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและปัจจัยที่สาคัญที่สุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการควบคุม กากับดูแลการจัดการศึกษา
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, 2555, หน้า 23)
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่กล่าวมา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีสาคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา เนื่องจากสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนาไปพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับคุณภาพสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสาย
งานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 เพื่อนาข้อมูลที่ได้และข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในอาเภอ
เวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์ทางาน

การศึกษาระดับคุณภาพสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาสายงานของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่า
เป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สมรรถนะหลัก
1. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทางานเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
2. การสื่อสารและการจูงใจ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4. การมีวสิ ัยทัศน์
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของอาเภอเวียงป่าเป้า โดยการ
สุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 304 คน จากนั้น
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) อย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพือ่ ศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาตารา เอกสาร และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องแล้วนามาสร้างเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ทางาน มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(check-list) ตอนที่ 2 สอบถามระดับคุณภาพสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีลักษณะ
เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความศึก ษาความคิ ด เห็น และให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บแนวทางคุ ณ ภาพสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคาถาม โดยหาค่าความถี่ และ ค่าร้อยละ
(Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean: ̅ ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 190
คนและเพศชายจานวน 114 คน เมื่อจาแนกตามอายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี รองลงมา คือ อายุระหว่าง
20-30 ปี อายุระหว่าง 41-50 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ตามลาดับ และเมื่อจาแนกตามประสบการณ์การทางาน
พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี รองลงมาคือ อยู่ระหว่าง 21 ปีขึ้นไป อยู่ระหว่าง 6-10 ปี อยู่
ระหว่าง 11-15 ปี และอยู่ระหว่าง 16-20 ปี ตามลาดับ
2. ระดับคุณภาพสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู
อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการบริการที่ดอี ยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการ
ทางานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิอ์ ยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก ด้านการ
มีวสิ ัยทัศน์อยู่ในระดับมาก ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยอยู่ในระดับมาก ด้านการสื่อสารและการจูงใจอยู่
ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยู่ในระดับมาก
1. ด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพหลักของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียง
ป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีกระบวนการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
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รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีมาตรฐาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
ผู้บริหารสถานศึกษามุง่ มั่นในงานที่ปฏิบัตอิ ย่างสม่าเสมอ
2. ด้านบริการที่ดี ระดับคุณภาพหลักของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า
3. สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอ
ภาคและให้ เกี ย รติ รองลงมา คื อ ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาใส่ ใ จในการให้ บริ ก ารต่อ นั กเรี ย น ผู้ ปกครอง ประชาชน
ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ
4. ด้านการพัฒนาตนเอง ระดับคุณภาพหลัก ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียง
ป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้ อที่มีค่ าเฉลี่ยสู งที่สุด ได้ แก่ ผู้ บริห ารศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าประชุม ทางวิชาการ อบรม
สัมมนา หรือวิธีการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้จัดเป็น
หมวดหมู่ปรับปรุง ให้ทันสมัย รวบรวมองค์ความรู้สาคัญ เพื่อใช้ในการพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุ ด คื อ ผู้ บริห ารสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น ด้า นวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงานอย่า งต่อ เนื่อ ง
สม่าเสมอ
5. ด้านการทางานเป็นทีม ระดับคุณภาพหลักของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียง
ป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความตั้งใจในการทางาน
รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมที่จะทางานร่วมกับผู้อ่ืนในทีม ได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดของทีม ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความตั้งใจในการทางาน
6. ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ระดับคุณภาพสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแยกประเด็นต่าง
ๆ ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์กร
หรืองานในภาพรวม และดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่ สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถแยกประเด็นต่าง ๆ ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง
7. ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ระดับคุณภาพสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้กระบวนการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการปฏิบัตงิ านทาให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รองลงมา คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยให้บุคลากรที่มีความเห็นแตกต่างสามารถร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสรุปประเด็นจากการ
ฟัง การอ่าน และประเด็นจากการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระดับคุณภาพสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีความใส่ใจและตั้งใจที่
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จะช่วยเหลือบุคลากรในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถให้คาปรึกษา คาแนะนา
แก่บุคลากรได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
9. ด้านวิสัยทัศน์ ระดับคุณภาพสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู
อาเภอเวียงป่าเป้า สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษากาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางภารกิจและ
เป้ า หมายการทางานที่ ชัด เจนสอดคล้ อ งประสานกั น ขององค์ ก ร รองลงมา คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นวิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาพัฒนาองค์กรเป็นรูปธรรมตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
3. ผลศึกษาความคิดเห็น แนวทางข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสาย
งานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด 8 ด้านดังนี้
3.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความรับผิดชอบในหน้าที่การทางานของตนเอง เอาใจ
ใส่ มุ่งมั่นในการทางาน มีทัศนคติที่ดีในการทางาน มากที่สุด ควรมองผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไว้เป็นอันดับแรก และ
สร้างทีมงานให้เข็มแข็งกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีการประเมินผลงานเป็นระยะและสามารถ
ปฏิบัตงิ านในเชิงรุกได้
3.2 การบริการที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษาควรใส่ใจในการให้บริการต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน
ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรสารวจความพึงพอใจในการให้บริการต่อนักเรียน ผู้ปกครองและ
หน่วยงานอื่น ๆ และผู้บริหารสถานศึกษาควรรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มารับบริการนาไปปรับปรุงการ
ปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพ
3.3 การพัฒนาตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยการเข้าประชุมทาง
วิชาการ อบรม สัมมนา หรือวิธีการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และควรพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้และบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3.4 การทางานเป็นทีมผู้บริหารสถานศึกษาควรร่วมมือกันเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคขึ้นในการทางาน
ควรเข้าไปช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีภาวะผู้นาในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันวางแผนการใช้
งบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และมีเวทีให้บุคลากรได้พบปะพูดคุยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการทางาน
3.5 การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดทาแผนการทางานทั้งปัจจุบันและ
อนาคตให้เป็นระบบและชัดเจน นาตัวอย่างการทางานที่ประสบผลสาเร็จมาแล้วนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือในงาน
ที่ตนปฏิบัติ และนานโยบายที่ได้รับมาสรุปร่วมกันแต่ถ้าเกี่ยวข้องกันหลายคนก็จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือว่าจะ
ดาเนินการอย่างไร
3.6 การสื่อสารและจูงใจ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการทางาน มีการยกย่องชมเชย ให้
ความดีความชอบหรือรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทาให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ และผู้บริหารสถานศึกษาควรสรุป
ประเด็นสาคัญจากการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.7 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองและพัฒนางานของตนเองให้ตรงกับสายงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน
อย่างสม่าเสมอ และผู้บริหารสถานศึกษาควรให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่บุคลากรเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัตงิ าน
3.8 วิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางภารกิจและเป้าหมายการทางานที่
ชัดเจนสอดคล้องประสานกันขององค์กรและสามารถปฏิบัติได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา ปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ และควรกาหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นรูปธรรมมีโอกาสประสบผลสาเร็จ

สรุปผลและอธิปรายผล
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาระดับคุณภาพสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้วิจัยมีประเด็นที่
นามาสรุปและอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับคุณภาพสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่า
เป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการบริการที่ดีมคี ่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการทางาน
เป็นทีม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้าน
การวิเคราะห์สงั เคราะห์และการวิจัย ด้านการสื่อสารและการจูงใจด้านและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวม 8 ด้าน
อยู่ในระดับมากทั้งนีอ้ าจเนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัตงิ านได้สาเร็จถึงแม้จะเป็นงานที่มีความยากและท้าทายมี
กระบวนการปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มุ่งมั่นในงานที่ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ มีความมุ่งมั่นในงานที่
ปฏิบัตไิ ด้อย่างมีมาตรฐานพัฒนาผลงานของตนสู่ความสาเร็จและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ประสิทธิ์ ชุมศรี, 2555, หน้า 148) ได้ศึกษา
การประเมินสมรรถนะที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1. การประเมินสมรรถนะที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
จานวน 8 ด้าน ดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง และ การ
ทางานเป็นทีม 2) สมรรถนะประจาสายงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย การสื่อสารและจูงใจ
การพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากร และการมีวิสั ย ทั ศน์ 2. ผู้ บริห ารสถานศึก ษา สั ง กั ดส านั กงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีสมรรถนะที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับดีมาก
และสอดคล้องกับวิจัยของ (ธีรภัทร แสนอามาตย์, 2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึก ษาตามการรั บรู้ ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาสั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
หนองบัวลาภู เขต 1 และ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก และข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีการรับรู้
สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า
ด้านการมีวสิ ัยทัศน์ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด้านการบริการที่ดี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พรพิศ อินทะสุระ, 2551, หน้า 74) ซึ่งได้ ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร
- Proceedings -

1029

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาขอนแก่ น เขต 5 ผลการศึก ษาพบว่า ข้ า ราชการ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษามีค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับดีมาก และยังสอดคล้องกับวิจัยของ (นลพ
รรณ ศรีสุข และคณะ, 2558 หน้า 199) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะของ
ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาและครู สั ง กั ด ส านั ก งาน เขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาลพบุรีในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการใช้อิทธิพล อยู่ในระดับปานกลาง
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากด้านที่สูงสุด 5 อันดับ คือ ด้านประสิทธิผลการบริหาร ด้านการบริการที่ดี ด้านการสื่อสารและ
การจูงใจ ด้านการมุง่ ผลสัมฤทธิ์และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. ผลการศึกษาความคิดเห็น แนวทางข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจา
สายงานของผู้บริ ห ารสถานศึก ษา ตามทรรศนะของครู อ าเภอเวีย งป่า เป้ า สั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด 8 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีผู้
เสนอแนวทางจานวนมากที่สุดได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดทาแผนการ
ทางานทั้งปัจจุบันและอนาคตให้เป็นระบบและชัดเจน อาจเนื่องมาจากเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีงานที่ต้องปฏิบัติ
หลากหลาย มีการประชุมสัมมนามากเกินไป เกิดปัญหาในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาบกพร่องด้านจัดทาแผนการ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรได้พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรจะมีการ
วางแผน พั ฒนา ก ากั บติดตามการทางานของผู้บริหารสถานศึก ษาตามสมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กาหนดเป้าหมายการทางานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา มีการพัฒนา อบรม
ผู้บริหารสถานศึกษาเช่นประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา หรือวิธีการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเปรียบเทียบสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในด้านต่าง ๆ
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทรรศนะของครู อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจาก ดร.รักษิต สุทธิพงษ์
ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ทาให้คาปรึกษา คาแนะนา แก้ไข ตรวจทาน ความถูกต้องเรียบร้อยและข้อบกพร่องต่าง ๆ จึง
ทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้ศึกษารูส้ ึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัย
พะเยา นายสนิท สายปินตา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งนก นายสุมน ถาเตรียม ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกู่
(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ผู้เชี่ยวชาญที่ได้กรุณาตรวจสอบให้คาแนะนา และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูล ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้า
ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จน
ศิษย์ประสบความสาเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่ได้มสี ่วนสนับสนุนและให้กาลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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การศึกษาสภาพการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
The Study of States of Procedure in Upright School Project, Chiangkham
School Groups 1, Phayao Primary Educational Service Area Office 2
พรทิพย์ ไชยมงคล1* และ โสภา อานวยรัตน์2
1*

Porntrip Chaimongkol and Sopa Umnuayrat

2

บทคัดย่อ
การศึกษาสภาพการด าเนิน งานในโครงการโรงเรี ย นสุ จริ ต กลุ่ มโรงเรีย นเชีย งค า 1 ส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาประถมศึก ษาพะเยาเขต 2 นั้น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึก ษาสภาพการด าเนิน งานและข้ อ เสนอแนะการ
พัฒนาการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 2 โดยได้ศึกษาจากกลุ่มประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร จานวน 6 คน และครู จานวน 64 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 70 คน ใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีประสบการณ์
ทางาน มากกว่า 21 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่นั้นมีตาแหน่งเป็นครู สภาพการดาเนินงานใน
โครงการโรงเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนา
พฤติกรรมสุ จริตของนักเรียน รองลงมาคือด้านการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี
ของแผ่นดิน
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบว่า (1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรม
สุจริตของนักเรียน สถานศึกษาต้องมีการส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนโดยส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะ
ด้านวินัยให้แก่นักเรียนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างพฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียงให้แก้นักเรียนให้มากว่านี้ (2) ด้าน
การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน
สถานศึกษาควรทาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะมีวินัยมากกว่านี้ สถานศึกษาต้องเน้นการทาให้เกิดหลักธรรมาภิบาล
มากยิ่งขึ้นและให้เป็นรูปธรรม (3) ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ควรมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง

1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
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ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักเรียนบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม และต้องทาให้นักเรียนเกิดแรง
บันดาลใจเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมในการเป็นคนดีมากขึ้น
คาสาคัญ: การดาเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต

Abstract
These independent study aims were to study of states of procedure and suggestions of operation in
Upright School Project, Chiangkham school groups1, Phayao Primary Educational Service Area Office 2. Data
were collected 70 people through the questionnaires and analyzed by using the descriptive statistics: frequency,
percentage, mean and standard deviation.
The findings showed that the most participants were female, age between 41-50 years, work
experiment morethan 21 years, graduated bachelor degree, work acting as teachers.The states of procedure in
UBright School Project, Chiangkham school groups 1, Phayao Primary Educational Service Area Office 2 in overall
was at the highest level, Considering each aspects that showed ranking the highest to the lowest as follows:
Learning activities for student’s behavior development, The operation of moral and good governance project in
schools for student’s behavior development and the youth camp activities.
The opinions toward suggestions of operation in Upright School Project, Chiangkham school groups 1,
Phayao Primary Educational Service Area Office 2 as follows: 1) For Learning activities for student’s behavior
development, the school should support teachers to do learning activities for discipline practical and good
behaviors of the students. 2) For The operation of moral and good governance project in schools for student’s
behavior development, the school should focus on good governance in school and make it clearly. 3) For the
youth camp activities, the school should do various activitiesaccording to social conditions for student behaviors
development including creating passionate life.
Keywords: Operation, Upright school project

บทนา
สังคมไทยเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอย่างมาก เนื่องจากบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตน้อยลง จาเป็นต้องปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพราะถือว่าเป็นหัวใจ ซึ่งบุคคลในสังคมละเลยและอาจจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของเด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตด้วย ในประเทศไทยจะพบคาว่า ซื่อสัตย์ ปรากฏในหนังสือพิมพ์เกือบทุกวันและเกือบ
ทุกฉบับ ซึ่งมักจะใช้คานี้กับแวดวง การเมือง และการปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น
ระดับสูงหรือต่า ต่างเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้องค์กรพัฒนาไปได้ วง
การศึกษายังไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน แม้จะมีการประเมินจิตพิสัยตามสภาพจริงของ
ผู้เรียน แต่ความ ซื่อสัตย์ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างช่วยในการ พิจารณาตัดสินผู้เรียน ข้อสาคัญก็
คือมิได้มีการเน้นกันอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคคลที่ทางานเกี่ยวข้องกับผู้เรียน (เจริญพร คาจารย์ , 2559,
หน้า 2)
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การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน เป็นการศึกษาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพหรือ
เสริมสร้างพลังที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ซึ่งสามารถทาได้ตั้งแต่จุดแรกเริ่มและตลอดชั่ววัยของชีวิต ซึ่งเป็นการอบรม
บ่มนิสัยในมนุษย์สามารถประพฤติตน เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพใน
อนาคต และสามารถร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนอาศัยอยู่ จึงถือได้ว่า การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด ครูก็เป็นคนสาคัญในการสร้างเยาวชนที่ดี
และสร้างอนาคตของชาติด้วย (ศิรินทรา กลักโพธิ์, 2555, หน้า 1) ด้วยนโยบายด้านการจัดการศึกษา จากการแถลง
ข่าว ของ พล.อ.ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. และคณะตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมแถลง
ข่าวการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27
สิงหาคม 2558 ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการทุจริต ของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เสนอว่าการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนให้เป็นคน
สุจริตชนทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจาก
การมุ่ง สร้ างคนเก่ ง คนดี ด ารงชีวิต สอดคล้ องตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งเพื่อสั ง คมที่ มีเสถี ย รภาพ
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
ของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน (สานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559, หน้า 1)
สานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการศึกษาส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึ งได้อนุมัติให้ สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดาเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(ภายใต้ช่ือ “โรงเรียนสุจริต”) มีเป้าหมายหลักเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต ในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ
50 ในปี พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพียงร้อยละ 35 คะแนน อยู่อันดับ
ที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา) นอกจากนี้
สานักงาน ป.ป.ช. ยังได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน 4 กลุ่ม
คือ กลุ่มเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนให้
เกิดความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ กลุ่มภาครัฐ เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองยึดถือปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม ในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ กลุ่มภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ กลุ่มภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของทุกหมู่เหล่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นับเป็นความพยายามที่ดีของ สานักงาน ป.ป.ช.และ
ภาคี ทุกภาคส่ว นโดยเฉพาะองค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนูญ ในการด าเนิน การจั ด ทายุ ทธศาสตร์ ชาติว่า ด้ วยการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบชี้นาในการดาเนินการแก้ไชปัญหาการทุจริตของประเทศ (สานักงานพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559, หน้า 3) โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิก ารและรัฐ บาล ในการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต โดยด าเนินโครงการเสริม สร้า ง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เพราะฉะนั้น
สถานศึกษาต้องเป็นองค์กรสาคัญในการพัฒนา สร้างเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนรับผิดชอบผลของการพัฒนา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559, หน้า 3) ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชน
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ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า เยาวชนไทยของเราขาดความปลูกฝังในด้านคุณธรรม และจริยธรรมอย่างยั่งยืน คือ
อาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่
การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สุทัศน์พงษ์ กุลบุตร, 2550, หน้า 49)
จะเห็นได้วา่ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงและเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานในฐานะองค์การที่รับผิดชอบงาน จึงเล็งเห็นความสาคัญ
และได้กาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาเยาวชนดังนั้นปีการศึกษา 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 2 ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ได้กาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โดยให้ความสาคัญต่อผู้เรียนทุก ๆ
คน ต้องตระหนักถึงความสาคัญ และสามารถพัฒนาความประพฤติอยูร่ ่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ไม่สร้างภาระ
ให้กับตนเอง และบุคคลอื่น โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารและคณะทีมงานวิจัยในโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลเป็นระยะ หลังจากใช้กิจกรรมที่เน้นพฤติกรรมสุจริต แล้วนาผลมาส่งเสริมและพัฒนา ทุกโรงเรียน
อย่า งทั่ วถึง ในรูปแบบการจั ดนิทรรศการ เพื่อได้ แนวทางการปฏิบัติอ ย่า งเป็ นระบบและน ามาพัฒ นาองค์ กรให้ มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนที่สาคัญ และ
เป็นอนาคตของประเทศชาติสบื ไป (โครงการโรงเรียนสุจริต, 2558, หน้า 57)
ด้วยความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการดาเนินงานในโครงการโรงเรี ยน
สุจริต กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1 ให้มีประสิทธิภาพ และปลูกฝัง นิสัย
ความสุจริตให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มโรงเรียนเชียงคา
1 สานั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาพะเยาเขต (2) เพื่อศึ กษาข้อเสนอแนะการพัฒ นาการดาเนิน งานใน
โครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
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กรอบแนวคิด
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
1.1 ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
1.2 ความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรม
2.แหล่งกาเนิดคุณธรรมจริยธรรม
2.1 แหล่งกาเนิดภายในตัวบุคคล
2.2 แหล่งกาเนิดภายนอกตัวบุคคล
3.ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างคุณธรรม จริยธรรม
และศาสนา
3.1การเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
จริยธรรม คุณธรรม และศาสนา
4. การพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
4.1ผลของการกล่อมเกลาทางสังคม
5. ความเป็นมาของโรงเรียนสุจริต
5.1 ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนสุจริต
5.2 การดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
5.3 การพัฒนาพฤติกรรมสุจริต
6.ข้อมูลทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
6.1 ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
6.2 ทิศทางและเป้าหมายในการจัดการศึกษา
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.3

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามแนวทางการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานได้กาหนดไว้ 3 ด้าน ได้แก่
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน
2. การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรม
สุจริตของนักเรียน
3. การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนเชียง
คา 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จานวน 4 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย
ผู้บริหาร จานวน 6 คน และครู จานวน 64 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 70 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับศึกษาสภาพการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการพัฒนาการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มโรงเรียน
เชียงคา 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open Ended
Question)
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.99
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. นาหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่เป็น เพศหญิ ง มีอ ายุ ระหว่า ง 41 – 50 ปี มีประสบการณ์ทางาน มากกว่า 21 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่นนั้ มีตาแหน่งเป็นครู
2. การศึกษาสภาพการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2.1 สภาพการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
พะเยา เขต 2 ในภาพรวม นัน้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน นั้นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
คือ มีทักษะการคิด มีวนิ ัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รองลงมาคือ สถานศึกษาได้มี
การส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมทักษะการคิดให้แก่นักเรียน สถานศึกษาได้มีการส่งเสริม
หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะด้านซื่อสัตย์ สุจริตให้แก่นักเรียน และสถานศึกษา
ปลูกฝังค่านิยมจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึกษาได้
มีการสนับสนุนเสริมสร้างพฤติกรรมอยูอ่ ย่างพอเพียงให้แก้นักเรียน
2.3 ด้านการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรม
สุจริตของนักเรียน นั้นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การดาเนินงาน
โครงการของสถานศึกษาส่งผลทาให้นักเรียนเกิดคุณ ธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ การดาเนินงานโครงการของ
สถานศึกษาทาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การดาเนินงานโครงการของ
สถานศึกษาทาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะมีวินัย และการดาเนินงานโครงการของสถานศึกษาทาให้เกิดหลักธรรมาภิ
บาล
2.4 ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน นัน้ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดกิจกรรมทาให้นักเรียนปลูกฝังคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย มีทักษะการคิด
มีวนิ ัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจติ สาธารณะ รองลงมาคือ สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่สอดคล้อง กับคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ คือ มีทักษะการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่า ง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์
แปลกใหม่ให้กับนักเรียน
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3. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่ม
โรงเรียนเชียงคา 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
3.1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน สถานศึกษาต้องมีก ารส่งเสริม
หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะด้านวินัยให้แก่นักเรียนให้มากยิ่งขึ้น ควรมีการ
สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างพฤติกรรมอยูอ่ ย่างพอเพียงให้แก้นักเรียนให้มากว่านี้ และควรจัดทาให้เป็นรูปธรรม อีทั้ง
ควรมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ให้มากกว่านี้
3.2 ด้านการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรม
สุจริตของนักเรียน สถานศึกษาควรทาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะมีวินัยมากกว่านี้ สถานศึกษาต้องเน้นการทาให้เกิด
หลักธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้นและให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งการดาเนินงานโครงการของสถานศึกษาต้องทาให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะทักษะการคิดให้มากกว่านี้ และต้องทาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริง
3.3 ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักเรียนบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม และต้องทาให้นักเรียนเกิดแรง
บันดาลใจเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมในการเป็นคนดี มากขึ้น และต้องเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์เชิงบวกเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น และ
การจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะประจาใจ และสามารถดารงชีพในสังคมได้อย่างปลอดภัย

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจในการนามาอภิปรายดังนี้
1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามี
การจัดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะการคิด มีวนิ ัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมทักษะการคิดให้แก่นักเรียน ตลอดจนส่งเสริม
หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้เกิดคุณลักษณะด้านซื่อสัตย์ สุจริตให้แก่นักเรียน รวมทั้งยังปลูกฝัง
ค่านิยมจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิดดา หงส์
วิวัฒน์, 2541, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความจาเป็นและคุณค่าของระเบียบวินัยนักเรียน พบว่า วินัยสร้างความ
รับผิดชอบ วินัยสร้างความเป็นระเบียบแบบแผน วินัยสร้างคนให้เป็นคนดี วินัยสร้างคนให้เป็นคนเก่งและระเบียบมี
ความจาเป็นต่อชีวิตมนุษย์มาก เพราะระเบียบทางกายภาพ สามารถสร้างระเบียบระบบความคิดได้ ผู้ที่มีความคิดที่
เป็นระเบียบจะสามารถมองปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีระบบ จะเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการดารงชีวิตและมี
ประสิทธิภาพในการทางานส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึกษาได้มีการสนับสนุนเสริมสร้างพฤติกรรมอยู่อย่าง
พอเพียงให้แก่นักเรียน เนื่องจากแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นมานั้นมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการอยู่อย่างพอเพียงน้อยมาก อีก
ทั้งยังขาดตัวอย่างที่ดีในการสร้างพฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียงให้แก่นักเรียนซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ (โรงเรียนวิสุทธิ
กษัตร, 2559, บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมต้นกล้าศรีวิสุทธิ์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของ
นักเรียนโรงเรียนวิสิทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การพัฒนารูปแบบกิจกรรมต้นกล้าศรีวิสุทธิ์ ส่งผลให้
คุณภาพรูปแบบกิจกรรมต้นกล้าศรีวิสุทธิ์ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และการส่งเสริมคุณลั กษณะสุจริตของนักเรียน
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีโดยใช้กิจกรรมต้นกล้าศรี วิสุทธิ์ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม 5 ต้นกล้า คือ 1) ต้นกล้าเสียงตาม
สาย 2) ต้น กล้ า 3 ตรวจ 3) ต้น กล้ า ของหายได้ คืน 4) ต้น กล้ า แนะแนวอาชีพ อิสระพอเพีย ง และ 5) ต้น กล้ า 1
ห้องเรียน 1 จิตอาสา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะสุจริต 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
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มีทักษะกระบวนการคิด 2) ด้านการมีวินัย 3) ด้านมีความซื่อสัตย์สุจริต 4) ด้านอยู่อย่างพอเพียง และ 5) ด้านมีจิต
สาธารณะ จากค่าความก้าวหน้าของแบบประเมินคุณลักษณะสุจริตผลที่ได้มีคา่ ความก้าวหน้าเป็นบวกทุกคุณลักษณะ
สุจริต
2. ด้านการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
การพัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน ซึ่งการพัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียนนั้น ส่งผลทาให้นักเรียนเกิ ด
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (สุรัตยา นาคมิตร, 2551, หน้า 197 – 102) ได้ศึกษาการพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
โรงเรี ยนบ้า นหนองนาคา อ าเภอเมือง จั งหวั ดอุ ดรธานี พบว่า ก่อ นการพัฒ นามีพ ฤติกรรมที่ ไม่พึง ประสงค์ ตาม
มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาการดาเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในสถานศึกษาในการแก้ปัญหานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบการศึกษาที่กาหนดไว้ 6 ด้าน คือ
ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความประหยัด ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ด้านภูมิใจในความเป็น
ไทย และด้านการหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยใช้กลยุทธ์การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การนิเทศติดตามเยี่ยมบ้าน
นักเรียน และการประกวดคนดีศรีหนองนาคา กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จานวน 5 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
จานวน 63 คน ผลการดาเนินการ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาของ
การดาเนินงาน ทาให้การศึกษาค้นคว้าบรรลุตามเป้าหมายที่น่าพอใจ นักเรียนทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความมีคุณธรรมจริยธรรม 6 ด้าน ไปในทางที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมหรือแนะนาตักเตือน นักเรียนมีพฤติกรรม
ตามที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเป็นอย่างดีสว่ นข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ การดาเนินงาน
โครงการของสถานศึกษาทาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะมีวนิ ัย เนื่องจากการดาเนินการโครงการของสถานศึกษายังไม่
อาจทาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะมีวินัยอย่าแท้จริง ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ (อัญชิสา สุรีย์แสง, 2553, บทคัดย่อ)
ได้วิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตัวเอง ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
นักเรียนมีคะแนนความมีวินัยในตนเองสูงขึ้น หลัง จากเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยในตัวเอง ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05
3. ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดกิจกรรมทาให้นักเรียน
ปลูกฝังคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย มีทักษะการคิด มีวนิ ัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ เนื่องจากกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินทาให้นักเรียนมีทักษะมีกระบวนการคิด มีวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต อยูอ่ ย่างพอเพียง และจิตสาธารณะมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี
วิทยา พุทธมณฑล, 2557, บทคัดย่อ) เรื่อง คุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล ปีการศึกษา 2557 พบว่า การพัฒนาคุณลักษณะ สุจริต 5 ประการของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านมีทักษะกระบวนการคิด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ด้านคุณลักษณะความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.07 ด้าน
การมีวนิ ัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คุณลักษณะด้านการอยู่อย่างพอเพียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และคุณลักษณะด้าน
จิ ต สาธารณะมีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.85 ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ สถานศึก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักเรียนเนื่องจากสถานศึกษาไม่มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์แปลกใหม่
ให้กับนักเรียน จึงทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการทากิจกรรม ทาให้กิจกรรมไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จุฑาธิป วัชรานนท์, 2551, หน้า 72) ได้วิจัยเรื่อง ผลการจัด กิจกรรมพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เด็กวัยซน 3-5 ปี พบว่า ผลการศึกษาของเด็กวัยซน 3 – 5 ปี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามคู่มือจัดกิจกรรม
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กวัยซน 3-5 ปี ประกอบกับการใช้วิธีสอนแปลกใหม่ มีลักษณะของความคิดสร้างสรรค์
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน สถานศึกษาต้องมีการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะด้านวินัยให้แก่นักเรียนให้มากยิ่งขึน้
2. ด้านการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุจริต
ของนักเรียน สถานศึกษาควรทาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะมีวินัยมากกว่านี้ และต้องเน้นการทาให้เกิดหลักธรรมาภิ
บาลนั้นเป็นรูปธรรม รวมทั้งต้องทาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะมีทักษะการคิด และมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริง
3. ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยเยาวชนคนดี ข องแผ่ น ดิ น สถานศึ ก ษาควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักเรียนบ้าง และให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มโรงเรียนเชียงคากับ
กลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โสภา อานวยรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาอานวยรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนา พร้อม
ทั้งตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ นายเสมอ วงศ์
พุฒิรองผู้อานวยการเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 นายอดุลย์ อ่อนนวล ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงคา (วัดพระธาตุสบแวน) และนายประสงค์ โพธิ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่กรุณาให้คาแนะนา แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้า
จนทาให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนีส้ มบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ ผู้ อ านวยการสถานศึก ษา และคณะครู โ รงเรี ย นอนุ บาลเชีย งคา (วัด พระธาตุ ส บแวน),
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน, โรงเรียนบ้านร่องค้อม และโรงเรียนบ้านสบสา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อานวยความ
สะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้ง
ปวง และคอยให้คาแนะนาระหว่างการศึกษามาโดยตลอด
เหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวที่สนับสนุนและคอยให้กาลังใจทุกเวลาที่เหนื่อย
ล้า ให้ความช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน จนการเรียนผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี
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ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมราลึกถึงอานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากล
โลก อันเป็นที่พึ่งให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการศึกษาค้นคว้าให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา
มารดา ครอบครั ว ของผู้ เ ขี ย น ตลอดจนผู้ เ ขี ย นหนั ง สือ และบทความต่ า ง ๆ ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ เขี ย นจนสามารถ
ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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การศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา เขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
THE STUDY OF TEACHING ADMINISTRATION CONDITIONS OF MONK’S MOROLITY TEACHERS IN
SCHOOLS IN MAE SAI DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE

พระครูวรเขตโสภิต (สุภัตร ร้องขันแก้ว)1* และ โสภา อานวยรัตน์2
Phrakhuworakhetsophit (Suphat Rongkhankaew)1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูพ่เี ลีย้ งกลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
เขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จานวน 13 โรงเรียน รวมจานวนทั้งสิ้น 54 รูป/คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่เี ลีย้ ง ในภาพรวมและทุกงานอยู่ในระดับมาก และ
สภาพการบริหารการจัด การเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ตามความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก
ข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอ
แม่ ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู พ่ีเ ลี้ ย ง และพระสอนศี ล ธรรมใน
สถานศึกษา ได้แก่ 1) งานบริหาร คือ พระสอนศีลธรรมควรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดของพระสงฆ์ควรจัดหาพระสอนศีลธรรมให้เพียงพอกับสถานศึกษา และ
ควรจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา การสอนศีลธรรมในสถานศึกษา และเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 2)
งานแผนงานและประเมินผล คือ ควรมีแผนงานใน การประเมินผลการสอนศีลธรรมระหว่างพระสอนศีลธรรมและ
โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม
อย่างสม่าเสมอทุกภาคการศึกษา และ 3) งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม คือ ควรพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจด้าน
หลักการสอน เทคนิคการสอน การเขียนแผนการสอน การวัดผลทางการศึกษา และการใช้ส่ือการสอนที่ทันสมัยและ
หลากหลายแก่พระสอนศีลธรรม และควรจัดอบรมพระสอนศีลธรรมให้มีกิริยาเหมาะสม ดารงตนเป็นพระสงฆ์ที่ดี
และเป็นแบบอย่างที่ดใี นสังคม
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
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คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอน พระสอนศีลธรรม

Abstract
The purpose of this independent study was to study of teaching administration conditions of monk’s
morality teachers in schools in Mae Sai District, Chiang Rai Province and to study suggestions to teaching
administration development of monk’s morality teachers in schools in Mae Sai District, Chiang Rai Province. Data
were collected from 54 people through the questionnaires and analysis by using the descriptive statistics:
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The findings were as follows; A view of school administrators and teachers and monk’s morality
teachers towards the teaching administration conditions of monk’s morality teachers in schools in Mae Sai
District, Chiang Rai Province in overall were at high level and data on the other side at high level.
Suggestions to teaching administration development of monk’s morality teachers in schools in Mae Sai
District, Chiang Rai Province as follows: 1) For administration jobs, the monk’s morality teachers should be
participate to set teaching administration policies of school. And the organizations should recruit enough monks’
morality teachers for teaching in schools. Furthermore, both the organization and monk’s morality teachers
should set up teaching development plan and increase teaching time for teaching in schools. 2) For plan and
evaluation jobs, both the school and monks’ morality teachers should set up evaluation and assessment plan for
morality teaching in schools. Besides, the organization should evaluate teaching behavior and activities of monks’
morality teachers in course. 3) For monks’ morality teachers’ development jobs, the authority should increase
the competency of monks’ morality teachers such as teaching principles, instruction technics, curriculum
planning, education measurement and education technology including being role model both behaviors and good
monks.
Keywords: Teaching administration, Monk’s morality teachers

บทนา
นโยบายของรัฐที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 73 ซึ่งระบุว่า รัฐ
ต้องสนับสนุนการนาหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ มาตรา 81 ระบุ
ว่ า รั ฐ ต้ อ งจั ด การศึ ก ษาอบรมและสนั บ สนุ น ให้ เ อกชนจั ด การศึ ก ษาอบรมให้ เ กิ ด ความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสาคัญของพระสงฆ์จึงได้มอบหมายให้กรมศาสนาดาเนินโครงการครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนและให้สถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนของชาติได้เรียนรู้ (เข้าถึง) หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาสามารถนาหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ (กรมการศาสนา, 2543 หน้า 1 อ้างอิงใน สานักงาน
พระสอนศีลธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558 หน้า 2)
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มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น โครงการพระสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ย นตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา เพื่อให้ก ารบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้ง “สานักงานพระสอน
ศีลธรรม” สังกัดสานักงานอธิการบดีข้นึ รับผิดชอบงาน ทาให้การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันได้จัดให้มีศูนย์อานวยการโครงการ จานวน 22 ศูนย์ทั่ว
ประเทศ พระสอนศีลธรรมเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญของโครงการ เพราะจะมีบทบาทในการเผยแผ่ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาแก่นักเรียน นักศึกษา และเป็นผู้ที่สร้างให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี มีศีลธรรมจริยธรรม นาความรู้
ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างคน
การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษาในเขตอาเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย
พระสงฆ์ ที่ ป ระจ าส านั ก ศาสนศึ ก ษาในเขตอ าเภอแม่ ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นเป็ น ครู ส อนวิ ช า
พระพุทธศาสนาหรือเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยทาหน้าที่ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระพื้นฐานแนวคิด กระบวนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้ส่ือประกอบการเรียนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน จากการดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ผู้วิจัยในฐานะครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน มีประสบการณ์ด้านการสอนและการให้การศึกษามาเป็นเวลาหลายปี ประสบกับปัญหาและอุปสรรคจาก
การทาหน้าที่สอนหลายอย่าง ทั้งปัญหาด้านการบริหารการจัดการ ปัญหาจากผู้สอนเอง ปัญหาจากผู้เรียน ปัญหา
เกี่ยวกับเวลาและสถานทีส่ อน ซึ่งมีทั้งด้านที่ควรปรับปรุง แก้ไข และด้านที่ควรส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สานักงานเจ้าคณะอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อทราบสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาการบริหารของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตาม
โครงการพระสอนศีลธรรมให้สอดคล้องกับยุคปฏิรูปการศึกษา โดยผู้วจิ ัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยครั้งนีจ้ ะเป็นการ
จุดประเด็นในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน (ชุมชน) วัด และโรงเรียน และสามารถเผยแผ่หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนีม้ งุ่ ศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
เขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยใช้กรอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนของสานักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สานักงานพระสอนศีลธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2558, หน้า
12-13) จาแนกออกเป็น 3 งานคือ
1. งานบริหาร
2. งานแผนงานและประเมินผล
3. งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 22 คน ครูพ่ีเลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 13 คน พระสอนศีลธรรม จานวน 19 รูป ในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จานวน 13 โรงเรียน รวมจานวนทั้งสิ้น 54 รูป/คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
เขต
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่เี ลีย้ ง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์ การ
ทางาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ งานบริหาร งานแผนงานและประเมินผล และงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ()
ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นาการบริ ห ารการจั ด การเรี ย นการสอนของพระสอนศีล ธรรมใน
สถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการสรุปและจัดเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
2. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บสภาพการบริ ห ารการจั ด การเรี ย นการสอนของพระสอนศีล ธรรมใน
สถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สาหรับพระสอนศีลธรรม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์
การทางาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นาการบริ ห ารการจั ด การเรี ย นการสอนของพระสอนศีล ธรรมใน
สถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการสรุปและจัดเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective
Congruence) แล้วคัดเลือก ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อคาถาม
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้มคี วามตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้ภาษา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. นาหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากผู้อานวยการสถานศึกษา และ
พระครูสอนศีลธรรม ในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51 ปีขึ้นไป
มีการศึกษาระดับปริญญาตาแหน่งผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ และมีประสบการณ์การทางาน 21 ปีขนึ้ ไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพระสอนศีลธรรม พบว่า พระสอนศีลธรรมส่ วนใหญ่อายุ 31-40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทางาน 6-10 ปี
2. ผลการวิ เคราะห์ข้ อ มูล สภาพการบริห ารการจัด การเรียนการสอนของ พระสอนศี ล ธรรมใน
สถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่เี ลีย้ งต่อสภาพการบริหารการจัด การเรียนการสอน
ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
งาน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกงาน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด คือ งานบริหาร งานพัฒนา
พระสอนศีลธรรม และงานแผนงานและประเมินผล ตามลาดับ เมื่อพิจารณาแต่ละงานพบว่า
2.1.1 งานบริหาร พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการแต่งตัง้ คณะทางานจัดทาแผน
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความคิดเห็นในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ สถานศึกษามีการดาเนินงานควบคุมทรัพย์สินหรือพัสดุ และตรวจสอบพัสดุโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2.1.2 งานแผนงานและประเมินผล พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการติดตาม
ประเมินผล
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่ อง มีค วามคิดเห็นในระดั บมากและข้อ ที่มีค่ าเฉลี่ยต่ าที่สุ ด คื อ
สถานศึกษามี การจัดทาระบบสารสนเทศด้าน การประเมินผลติดตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความ
คิดเห็นในระดับมาก
2.1.3 งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการนาหลักธรรม
มา
ใช้ในการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดเห็นในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ สถานศึกษา
ได้มีการจัดทางานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
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2.2 ความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมต่อสภาพการบริหารการจัด การเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านส่งเสริมให้นักเรียนนาหลักธรรมไปปฏิบัติที่บ้านและในชีวิตประจาวัน มีความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ท่านได้รับการนิเทศติดตามประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรมอย่าง
สม่าเสมอ มีความคิดเห็นในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
3.1 ข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขต
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่เี ลีย้ ง
3.1.1 งานบริหาร ได้แก่ ควรจัดพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาให้มากขึ้น ควรให้การสนับสนุน
งบประมาณ อย่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมตั้งแต่งบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอน สื่อ
และปัจจัยถวายพระสงฆ์ อย่างต่อเนื่อง ควรมีการประชุมและวางแผนการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรมีแผนปฏิบัติการประจาปี
ในการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
3.1.2 งานแผนงานและประเมินผล ได้แก่ ควรจัดให้มีพระนิเทศการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา ควรมีแผนปฏิบัติงานการประเมินผลพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา และควรจัดให้มี พระสงฆ์จากศูนย์
อานวยการส่วนภูมภิ าคหรือสานักพระพุทธศาสนาระดับจังหวัด นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน
ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาในเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
3.1.3 งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม ได้แก่ พระสอนศีลธรรมควรจั ดการเรียนการสอนศีลธรรมด้วย
วิธีการสอนที่หลากหลายเป็นที่น่าสนใจของผู้เรียน พระสอนศีลธรรมควรได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจใน
หลั ก การสอนและหลั ก คาสอนของพระพุ ทธศาสนาเพื่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์แ ก่ ผู้ เรี ย น พระสอนศีล ธรรมควรมีก าร
ประสานงานระหว่างครูพ่เี ลีย้ งและพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา และพระสงฆ์
ทาหน้าที่ในการเผยแพร่หลักคาสอนพระพุทธศาสนา ดังนั้นการพัฒนาสงฆ์จึงควรเป็นแบบเฉพาะของสงฆ์ที่เป็นอัต
ลักษณ์การพัฒนาพระสงฆ์และปรัชญาทางศาสนา
3.2 ข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
เขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรม
3.2.1 งานบริหาร ได้แก่ พระสอนศีลธรรมควรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการจัดการเรียนการ
สอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดของพระสงฆ์ควรจัดหาพระสอนศีลธรรมให้เพียงพอกับสถานศึกษาในเขต
แม่สาย จังหวัดเชียงราย และควรจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา การสอนศีลธรรมในสถานศึกษา และเวลาในการจัดการ
เรียน การสอนเพิ่มมากขึน้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและจารีตประเพณีของชุมชน
3.2.2 งานแผนงานและประเมินผล ได้แก่ พระสอนศีลธรรมควรมีแผนงานในการประเมินผลการสอน
ศีลธรรมระหว่างพระสอนศีลธรรมและโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมอย่างสม่าเสมอ ทุกภาคการศึกษา และควรมีการ
วัดผลและประเมินผลโดยการสอบธรรมศึกษาและจริยธรรมของพระสอนศีลธรรม
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3.2.3 งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม ได้แก่ ควรพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าในด้านหลักการสอน
เทคนิคการสอน การเขียนแผนการสอน การวัดผลทางการศึกษา และการใช้ส่ือการสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย
เพื่อ ให้ พ ระสอนศีล ธรรมน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนศีล ธรรมในสถานศึก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ปัจจุ บัน และควรจั ดอบรมพระสอนศีลธรรมให้มีกิริยาเหมาะสม ดารงตนเป็ นพระสงฆ์ที่ดี และเป็ น
แบบอย่างที่ดใี นสังคม

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย
1.1 สภาพการบริหารการจั ดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง ในภาพรวมอยู่ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ งานบริหาร ทั้งนี้สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา โดยได้แ ต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดทาแผนงบประมาณและจัดสรรงบประมาณโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน และในขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนศีลธรรม โรงเรียนได้มวี ทิ ยากรภายนอก ซึ่งก็คือ พระสอน
ศีลธรรมในเขตอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มาช่วยจัดการเรียนการสอนศีลธรรม และมีครูพ่ีเลี้ยง คือ ครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนและอานวยความสะดวกแก่พระสอน
ศีลธรรม เนื่องด้วยพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ในวิชาพระพุทธศาสนาโดยตรงและอยู่ในสมณเพศ
ได้ผ่านการอบรมความรู้การสอนศีลธรรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มาแล้ว จึงมีความน่าเชื่อถือในการ
ถ่ายทอดความรู้ และอธิ บายหลั กคาสอนพระพุทธศาสนา การรู้ จักแยกแยะอะไรดีอะไรชั่ว รู้จั กขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี วัฒนธรรม วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และปฏิบัตติ นให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติของชาวพุทธ ผ่านการทา
กิจ กรรมต่า ง ๆ เช่น การทาสมาธิ การเล่ านิทาน การยกตั ว อย่างประกอบ การเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมวั น ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนาในชุมชน โดยนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งใน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนและภายหลังการสอนทุกภาคการศึกษา สถานศึกษาได้มีการติดตามประเมินผล
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรุปผลการประเมินและนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง
และวางแผนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพระมหาไชย
ฤทธิ์ ชยานนฺโท (งามแสง) (2557, หน้า 51-58) และพระกีรติกร บุญรอดดวง (2556, หน้า 3-15) และพระอนุศาสตร์
อาภากโร (สิทธิสกุลชัย) (2555, หน้า103-106) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่า ความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อการมี
ส่วนร่วมของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับคือ ด้านการ
เตรียมการสอน ด้านการดาเนินการสอน ด้านการใช้ส่ือ/อุปกรณ์ในการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้าน
การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
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1.2 สภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตอาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรม ในภาพรวมอยูร่ ะดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านส่งเสริมให้นักเรียนนาหลักธรรมไปปฏิบัติที่บ้านและในชีวิตประจาวัน มีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมได้จัดการเรียนการสอนทั้งที่
โรงเรียนและที่วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนที่วัด เป็นการสอนที่มีการปฏิบัติจริง เช่น การสวดมนต์ การทาสมาธิ
การทากิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และการทากิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทาให้นักเรียนได้
เรีย นรู้ เข้ าใจในหลั กคาสอนมากยิ่งขึ้น รู้ จัก แยกแยะสิ่ งที่ดี และสิ่ง ที่ไ ม่ดีใ นการปฏิบัติต นในสัง คม ที่บ้าน และใน
ชีวิตประจาวัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ท่านได้รับการนิเทศติดตามประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรม
อย่างสม่าเสมอ มีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้เพราะพระสอนศีลธรรมได้ ดาเนินโครงการพระสอนศีลธรรมของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีศูนยปฏิบัติการโครงการพระสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยในสวน
ภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนความรู้ การอบรม สื่อการสอน สาหรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของพระ
สอนศีล ธรรมในโรงเรีย น ได้มีก ารวัด ผลจากการสอบธรรมศึก ษาของนั ก เรี ย น ซึ่ง มีก ารจั ด การสอบขึ้นในเดือ น
พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพระครูสมุห์วิโรจน์ วรมงฺโล (ใจซื่อสมบูรณ์) ( 2554, หน้า
114-115) ได้ศึกษาสภาพปัญหาด้าน การสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาด้านการสอนของ
พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของพระกีรติกร บุญรอดดวง (2556, หน้า 3-15) ที่ได้ศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า สภาพ
การจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการดาเนินการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามลาดับ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของพระมหาไชย
ฤทธิ์ ชยานนฺโท (งามแสง) (2557, หน้า 51-58) ที่ได้ศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษา
ของพระสงฆ์ตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 3 ด้าน คือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง และด้านบูรณาการกับวิถีชีวิต
ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยภาพรวมดาเนินการอยูใ่ นระดับมาก
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขต
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2.1 งานบริหาร ข้อเสนอแนะการพัฒนางานบริหารความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรม ได้แก่ พระสอน
ศีลธรรมควรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด
ของพระสงฆ์ควรจัดหาพระสอนศีลธรรมให้เพียงพอกับสถานศึกษาในเขตแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย และควรจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา การสอนศีลธรรมในสถานศึกษา และเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและจารีตประเพณีของชุมชน ทั้งนีเ้ พราะการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมเป็นความร่วมมือ
และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างวัดและโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
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ผู้เรียนให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคควรร่วม
จัดทาหลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนประพฤติปฏิบัตดิ ีในสังคม และให้พระสอนศีลธรรมมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรการสอนศีลธรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ และควรกาหนดชั่วโมงสอนที่ชัดเจนและเหมาะสม
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตจิ ริงและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทั้งนี้ควรจัดหาพระสอนศีลธรรมให้เพียงพอต่อจานวน
สถานศึกษาในเขตการศึกษานั้น ๆ ด้วย เพื่อให้การสอนศีลธรรมครอบคลุมทุกโรงเรียน ซึ่งแนวทางการพัฒนานี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของพระมหาปัญญา แล่นปิว (2553, หน้า 102-103) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาว่า
ด้านเนื้อหาหลักสูตร พระสอนศีลธรรมทุกรูปขาดโอกาสร่วมเขียนหลักสูตรกับสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาควรให้พระ
สอนศีลธรรมมีโอกาสร่วมเขียนหลักสูตรกับสถานศึกษาด้วย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของพระพิ ศาล ปภสฺสโร
(อนัตย์) (2556, หน้า 109) ที่ได้ให้แนวทางการปรับปรุงแก้ไขว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงความสาคัญใน
การจัดสรรเวลาสาหรับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาโดยเฉพาะ
2.2 งานแผนงานและประเมินผล แนวทางการพัฒนาตามความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรม ได้แก่ พระ
สอนศีลธรรมควรมีแผนงานในการประเมินผลการสอนศีลธรรมระหว่างพระสอนศีลธรรมและโรงเรียนอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมอย่างสม่าเสมอ ทุกภาคการศึกษา และควรมีการวัดผลและประเมินผลโดยการสอบธรรมศึกษาและจริยธรรม
ของพระสอนศีลธรรม ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบภารกิจโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอน
ทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง พร้อมกับมีความประพฤติดงี ามอย่างเป็นระบบจากพระสอนศีลธรรม โดยได้ดาเนิน
โครงการนี้ร่วมกับคณะสงฆ์ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ และได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโครงการ
พระสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค จัดประชุมอบรม ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมเป็นประจาทุกปีเพื่ อ
เป็นวิทยากรสอนสาระการเรี ยนรู้พ ระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามการด าเนิน งานโครงการพระสอนศีลธรรมที่ไ ด้
ดาเนินการมาอย่า งต่อ เนื่อ ง แต่ก ารนิเทศ ติด ตามประเมิน ผลประสิ ทธิภ าพการสอนของพระสอนศีล ธรรมจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อยมาก อาจจะเป็นเพราะว่าพระสงฆ์ที่ทาหน้าที่ติดตามประเมินผลการ
สอนของพระสอนศีลธรรมมีนอ้ ย ขาดความรูค้ วามเข้าใจการเขียนแผนงานและการวัดและประเมินผลการศึกษา ดังนัน้
หน่ว ยงานต้น สัง กัดควรสนับสนุน การพัฒนาพระสงฆ์ใ ห้มีความรู้ค วามเข้ าใจด้านการเขี ยนแผนงาน การวัด และ
ประเมินผลการศึกษามากขึน้ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องและทาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางการ
พัฒนานี้สอดคล้อ งกับข้อ เสนอแนะของพระมหาปั ญญา แล่น ปิว (2553, หน้า 102-103) ด้านการวั ดและการ
ประเมินผล คือ พระสอนศีลธรรมส่วนน้อยมีความสามารถวัดผลและประเมินผลผู้เรียนโดยสถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความรู้และให้โอกาสได้วัดผลและประเมินผลผู้เรียนมากขึน้
2.3 งานพัฒนาพระสอนศีลธรรม แนวทางการพัฒนาตามความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรม ได้แก่ ควร
พัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจด้านหลักการสอน เทคนิคการสอน การเขียนแผนการสอน การวัดผลทางการศึกษา
และการใช้ส่อื การสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย เพื่อให้พระสอนศีลธรรมนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และควรจัดอบรมพระสอนศีลธรรมให้มกี ิริยาเหมาะสม
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ดารงตนเป็นพระสงฆ์ที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจาเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน การสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจาเป็นต้องใช้เทคนิคการสอน และสื่อการสอนใหม่ ๆ เพื่อสร้างความ
สนใจและดึงดูดใจแก่ผู้เรียนให้มคี วามรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอนมากยิ่งขึน้ ดังนัน้ จึงควรพัฒนาพระสงฆ์ในด้านความรู้
ความเข้าใจรูปแบบการสอน เทคนิคการสอน การเขียนแผนการสอน การใช้ส่ือการสอน การวัดและประเมินผล
เพื่อให้พระสงฆ์นามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาให้ มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแนวทางการพัฒนาการสอนศีลธรรมนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของพระมหาปัญญา
แล่นปิว (2553, หน้า 102-103) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานใน 4 ด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาหลักสูตร พระ
สอนศีลธรรมทุกรูปขาดโอกาสร่วมเขียนหลักสูตรกับสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาควรให้พระสอนศีลธรรมมีโอกาสร่วม
เขียนหลักสูตรกับสถานศึกษาด้วย ด้านการเรียนการสอน ในการสอนของพระสอนศีลธรรมมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนค่อนข้างน้อย ดังนัน้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนทั้งโอกาสและอบรมให้ความรู้แก่
พระสอนศีลธรรมให้ศักยภาพสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ ด้านสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ พระสอนศีลธรรมจานวน
น้อยได้สร้างและใช้ส่ือชุมชน สื่อเทคโนโลยีและสื่อวัฒนธรรมโดยสถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ใช้ส่ือมากขึ้นด้วย และด้านการวัดและการประเมินผล พระสอนศีลธรรมส่วนน้อยมีความสามารถ
วัดผลและประเมินผลผู้เรี ยนโดยสถานศึก ษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ค วามรู้แ ละให้โอกาสได้วั ดผลและ
ประเมินผลผู้เรียนมากขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของพระพิศาล ปภสฺสโร (อนัตย์) (2556, หน้า 109) พบ
ข้อเสนอแนะแนวทาง การปรับปรุงแก้ไข คือ พระภิกษุผู้สอนควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเข้าสอนหลักสูตร
ธรรมศึกษาให้มากขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพพระภิกษุผู้สอนอย่างต่อเนื่อ ง
ควรจัดให้มีการอบรมพระภิกษุผู้สอนในด้านการใช้หลักสูตรตลอดจนการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุผู้สอนได้รับการอบรมวิธีการสอนและเทคนิค
ใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และศักยภาพของผู้เรียน ควรจัด
ให้มีการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน ขั้นตอนการใช้ส่ือการสอน และควรใช้ส่ือการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน ควรจัดอบรมให้พระภิกษุผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการวัดและประเมินผล รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลเพื่อให้การวัดและ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
A Study of State of Budgeting Administration under Secondary Educational
Service Area Office 36, Chiang Rai Province
ภัสราวดี เกตุนะ1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Patsarawadee Ketuna1* and Ruksit Suttipong2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน
งบประมาณ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงรายจาแนกตาม
ตาแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการทางาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 41 คน
หั ว หน้ า งานงบประมาณ และครู ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในฝ่ า ยงบประมาณโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จานวน 82 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามสภาพการบริหารงานงบประมาณ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.985 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน
การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการจัดระบบจัดซือ้ จัดจ้าง ด้านการ
ตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการคานวณ
ต้นทุนกิจกรรม 2. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 2.1 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จาแนกตามตาแหน่งงาน ไม่แตกต่างกัน 2.2 สภาพการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียน จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
วางแผนงบประมาณ และด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติอที่ระดับ .05 2.3 สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงบประมาณ แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
1
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คาสาคัญ: การบริหารงบประมาณ โรงเรียน

Abstract
The purposes of this research were 1. A study of state of budgeting administration under Secondary
Educational Service Area Office 36, Chiang Rai Province, 2. to compare the state of budgeting administration
under Secondary Educational Service Area Office 36, Chiang Rai Province according to the position, the school
size and the work experience. The sample used were 123 people included 41 school administrators and 82 the
head of the budget section and the teacher who work in the budget section in the school under the secondary
educational service area office 36, Chiang Rai province. The tools used to collect data consisted of the state of
budgetary administration questionnaires. The reliability is 0.985. Statistics used to analyze the data were
percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA. And pair comparison by Scheffe's
method.
The results were concluded as follows 1. the overview of the state of budgetary administration of the
school under the secondary educational service area office 36, Chiang Rai province is very high by descending
order is as follows: financial administration and budget control the budget planning the procurement system the
internal audit the financial reporting and the overall operation the asset management and the activity costing 2.
To compare the state of the budgetary administration of the school under the secondary educational service area
office 36, Chiang Rai province 2.1 the overview of the state of the budgetary administration of the school under
the secondary educational service area office 36, Chiang Rai province according to the position is not different.
2.2 the overview of the state of the budgetary administration of the school according to the school size is not
different. The finding, according to each dimension, found that the difference of the budget planning and the
financial administration and budget control are statistically significantly at .05 level. 2.3 the overview of the state
of the budgetary administration of the school according to the work experience is not different. The finding,
according to each dimension, was the difference of the budget planning is statistically significant at .05 level.
Keywords: the budgetary administration, School

บทนา
ปัจจุ บัน รัฐ บาลมีน โยบายปฏิรูประบบราชการเพื่อให้ก ารดาเนิน งานของรั ฐสามารถเอื้ อประโยชน์ใ ห้แ ก่
ประชาชนได้ อย่า งมีประสิ ทธิภ าพและทั่ ว ถึ ง การปฏิรูปดั ง กล่ า วได้ ค รอบคลุ ม ถึง การปฏิรูประบบการจั ด การ
งบประมาณอีกด้วย ซึ่งเหตุผลสาคัญนาไปสู่การปฏิรูประบบการจัดการงบประมาณมาจากระบบงบประมาณที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันขาดความเชื่ อมโยงในการวางแผน ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านงบประมาณและขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สนิ เน้นการใช้จ่ายมากกว่าผลสาเร็จของงานขาดความครอบคลุมแหล่งเงิน และไม่มี
การวางแผนการเงินล่วงหน้า ดังนั้น การบริหารงบประมาณที่ดี มุ่งเน้นผลงาน จะช่วยแก้ปัญหาสาคัญในเรื่องต่าง ๆ
ได้

- Proceedings -

1058

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 (2) “กาหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” และมาตรา 10 “การ
จัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสทิ ธิและมีโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” มาตรา 22 “กาหนดการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และเชื่อว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ” มาตรา 39“ที่ให้กระทรวง
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านการบริหารวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นทีการศึกษาโดยตรง”
มาตรา 58 “ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางด้านงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สินจากทุกส่วนราชการมาใช้
ให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาควบคู่กับการบริหารการเงินและบัญชี
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบความรับผิดชอบได้ รวมถึงการจัดตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณและการใช้
งบประมาณ” มาตรา 62 “ให้มีระบบการตรวจสอบติดตามประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโดยหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก” ในการบริหารงบประมาณนับเป็นภารกิจที่ สาคัญอย่างยิ่ง
ในการบริหารงานของโรงเรียนโดยมีระเบียบ ข้อบังคับ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน การบริหารงบประมาณเป็นการบริหารที่จาเป็นต้องมีการวางแผน
ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีกรอบจากัดมากกว่าการบริหารงานด้านอื่น เพราะงบประมาณหรือการเงินต้อง
อาศัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดเป็นปัจจุบันเสมอ (นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, 2554 ,
หน้า 251)
งบประมาณจึงเป็นปัจจัยสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ หลายประการของ
โรงเรียน กล่าวคือ โรงเรียนสามารถใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามที่โรงเรียนได้กาหนดในแผนงาน
โครงการของโรงเรียนในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหา การบริหารงบประมาณจึ งเป็นเครื่ องมือสาคัญในการ
ตรวจสอบความสาเร็จของแผนงาน โครงการที่โรงเรียนดาเนินการนั้ นบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด มี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งปัญหาในการบริหารจัดการงบประมาณ เช่น งบประมาณไม่เพียงพอสาหรับการใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนไม่พอใช้ ไม่สามารถจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ ขาดบุคลากรที่จะทา
หน้าที่การเงิน - การบัญชี และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริตได้ (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2550 ,หน้า 10) ซึ่งใน
การปฏิรูปการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอานาจที่ทาให้กระบวนการตัดสินใจในการบริหารระบบงบประมาณ
เปลี่ ย นจากระบบที่ ก ากั บ ควบคุ ม และตั ด สิ น ใจโดยส่ ว นกลางมาเป็ น การด าเนิ น งานและตั ด สิ น ใจโดยผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาในฐานะผู้ปฏิบัติที่ใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุด จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างการบริหารจัดการ ให้เป็นระบบการบริหารงบประมาณโดยเน้นให้ สถานศึกษามีการบริหารงานเชิงระบบ
โดยการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมทา มีการกาหนด เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ การประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
สามารถ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและประเมินผล เพื่อการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ต้องมีระบบข้อมูล
ที่ถูกต้อง โปร่งใสและสามารถเปิดเผย และรายงานให้สาธารณชนทราบ
จากแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ปี 2559 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มี
จุดเน้นในด้านการบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ มุ่งเน้นในการบริหาร ให้สามารถ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนา สถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ได้ตาม
มาตรฐานของชาติ อีกทัง้ การบริหารงบประมาณ จะจัดสรรเงินให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิ ทธิ ผ ลสู งสุ ด มีกระบวนการจัด การบริ หารควบคุ ม เพื่อให้ง านทั้ งหมดเป็น ไปอย่า งมีประสิทธิภ าพ และเกิ ด
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ประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ซึ่งในปัจจุบันการบริหารงบประมาณเป็นภารกิจหนึ่ งของการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา ที่ยังไม่มีการพัฒนาระบบอย่างชัดเจนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ของสถานศึกษายังขาด ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัตงิ านด้านการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร จัดทางบประมาณ การจัดทา
บัญชี งบดุล งบแสดงฐานะทางการเงิน การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ ในทางการศึกษา มีสาเหตุมาจากการตรากฎหมาย
ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลเป็นครั้งแรกของ ประเทศไทย และภาระงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มี
กรอบภาระงานที่สาคัญหลาย เรื่องที่ต้องรับผิดชอบ เช่น งานวิชาการ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป การ
บริหาร งบประมาณ เป็นงานที่สาคัญและสอดคล้องกับงานอื่น ๆ หากผู้บริหารและครูปฏิบัติการไม่มี ความชานาญ
งานด้านนี้เพียงพอย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนได้ อีกประการ สาคัญ คือ จานวนบุคลากรที่มี
จากัด ทาหน้าที่หลายอย่างทั้งการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และจัดทาเอกสารการรับ – จ่าย ตลอดจน
ลงบัญชี เกิดความล่าช้าเป็นเหตุให้งานไม่ถูกต้องตามระเบียบ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา สภาพในการบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย เพื่อจะได้ทราบว่า
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย มีสภาพบริหารงานงบประมาณ
จริงเป็นอย่างไร เพื่อจะได้นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง ระบบการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในสัง กัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงรายจาแนกตามตาแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการทางาน

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
1. สภาพการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 จังหวัดเชียงราย จาแนกตามตาแหน่ง แตกต่างกัน
2. สภาพการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 จังหวัดเชียงราย จาแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกต่างกัน
3. สภาพการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนในในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 จังหวัดเชียงราย จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งศึกษาถึงสภาพการดาเนินงานงบประมาณที่
เกิดขึ้นของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานงบประมาณ และครูผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย
งบประมาณโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จานวน 41 โรงเรียน โดย
มีผู้บริหารโรงเรียนจานวน 108 คน หัวหน้างานงบประมาณและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายงบประมาณ จานวน 453 คน
รวมทั้งสิ้น 561 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คื อ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คน จานวน 41 คน
และสุ่มหัวหน้างาน และครูผู้ปฏิบัตงิ านในฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนละ 2 คน จานวน 82 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดย
ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากทฤษฎี งานวิจั ยที่เกี่ย วข้อง และน ามาประยุกต์เป็นค าถามในแบบสอบถาม โดย
แบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บสถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
ประกอบด้วยคาถามเกีย่ วกับ ตาแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริ ห ารงานงบประมาณโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย แบบวัดลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ โดยใช้วิธี
ของลิเคอร์ท (Likert Scales) ดังนี้ (นันทิมา นาคาพงศ์, 2558, หน้า 145)
5 หมายถึง ระดับการดาเนินงาน มากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการดาเนินงาน มาก
3 หมายถึง ระดับการดาเนินงาน ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการดาเนินงาน น้อย
1 หมายถึง ระดับการดาเนินงาน น้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษาตามขอบข่ายของตัวแปรที่กาหนดในวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
3. นาแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
4. น าแบบสอบถามที่ ผ่า นการปรั บปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ไปให้ ผู้ เชี่ย วชาญตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อ หา และ
ความถูกต้องของคาถาม จานวน 3 ท่าน แล้วนาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 0.67-1.00
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5. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหาร และ หัวหน้างานงบประมาณ หรือครูที่ปฏิบัติหน้าที่
ในฝ่ายงานงบประมาณ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จานวน 30
คน ได้คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.985
6. นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Conbach’ s Alpha Coefficient) (อ้างอิงใน นันทิมา นาคาพงศ์ ,2558 , หน้า 159)
7. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เสนออาจารย์ ที่ป รึ ก ษา ได้ รั บความเห็ น ชอบแล้ ว จึ ง น า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยดาเนินการขอหนังสืออนุญาตจากมหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
2. ผู้วิจัยนาหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยพะเยา ถึ งผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการโรงเรียนใน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 จั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม โดยเข้าไปชีแ้ จงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ในการวิจัย ภายหลังจากได้รับความร่วมมือและได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียน
3. ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีนาแบบสอบถามไปแจกให้กับกลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาจานวนทั้งสิ้น 123 คน และให้เวลาในการกรอกแบบสอบถามครบถ้วนทุกตอน เป็นเวลา 1 วันโดยไม่มีการ
เร่งรัด และสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจในแบบสอบถามและเมื่อกลุ่มประชากรตอบแบบสอบถาม
เสร็จสิ้น ผู้วิจัยตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยจึงนากลับไปวิเคราะห์ ด้วยค่าสถิติที่
กาหนดต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ผู้วิจัยนาไปวิเคราะห์ ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง ขนาดของสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ
และนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดเชียงราย นามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาข้อมูลมาจัดลาดับและนาเสนอ
ประกอบความเรียง เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การประเมินของ เบสท์
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตงิ าน มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตงิ าน มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตงิ าน ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตงิ าน น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตงิ าน น้อยที่สุด
3. การเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารงานงบประมาณ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายที่มีตาแหน่งต่างกัน โดยใช้สถิติ t – test
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4. การเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารงานงบประมาณ ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่

ผลการศึกษา
จากการลงพื้นที่ทาการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบด้วยตาแหน่งงาน ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการทางานนั้น มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ตาแหน่งผู้บริหาร มีจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ตาแหน่ง หัวหน้างานหรือครูผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายงบประมาณ
มีจานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 สถานศึกษาขนาดกลาง มีจานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และ สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจานวน 33
คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มปี ระสบการณ์ในการทางาน ต่ากว่า 5 ปี มีจานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.1 ประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 และประสบการณ์การทางาน
มากกว่า 10 ปี มีจานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5
1. วิเคราะห์สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การคานวณต้นทุนกิจกรรม 3) การจัดระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง 4) การบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ 5) การบริหารสินทรัพย์ 6) การายงานทาง
การเงิน และผลการดาเนินงาน และ 7) การตรวจสอบภายใน โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ด้านการวางแผนงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายด้านการวางแผนงบประมาณ
รองลงมา คือ แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมีองค์ประกอบ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงาน และ
ผลผลิต) และ แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสอดคล้องกับแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ ระดับกระทรวงระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ด้านการคานวณต้นทุนกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการคานวณต้นทุนกิจกรรมที่ครอบคลุมเงินในงบประมาณ
โดยจาแนกเป็น 5 รายการ คือ งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ๆ รองลงมาคือ
การอนุมัติงบประมาณดาเนินการของโรงเรียนจะอนุมัติโดยผู้อานวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ความเห็นชอบ และ โรงเรียนมีการกาหนดเกณฑ์การอนุมัติงบประมาณอย่างชัดเจน ด้านการจัดระบบจัดซือ้
จัดจ้าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การ
บริหารการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงเรียนดาเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
รองลงมาคือ การบริหารการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงเรียนมีการดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี และ
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ โรงเรียนมีคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบใบส่งของและตรวจรับพัสดุ ด้าน
การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดทาบัญชีโดยแยกตามประเภท รองลงมาคือ โรงเรียนมี
การจัดทาสมุดบัญชีลงรายการแยกประเภทของรายได้และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความที่มาของ
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รายการนั้น และ โรงเรียนมีการจัดทารายงานการเงินและบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นประจาทุกเดือนและส่งตาม
กาหนด ด้านการบริหารสินทรัพย์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย สูงสุด
3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบต่อสินทรัพย์ที่ชัดเจน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ
ลงทะเบียนควบคุมสินทรัพย์อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และ โรงเรียนมีการบริหารสินทรัพย์ โดยคณะกรรมการ
บริหารสินทรัพย์ที่เน้นการมีส่วนร่วม ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการติดตามการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจาและสม่าเสมอ รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปตามระบบบัญชีที่
กระทรวงการคลังกาหนด และ โรงเรียนมีนโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้านการรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงานมี
ความชัดเจนและปฏิบัติได้ ด้านการตรวจสอบภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ย สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รองลงมาคือ
โรงเรียนมีการกาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบภายใน มีความชัดเจนและปฏิบัติได้ และ โรงเรียนมี
การกาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การตรวจสอบภายใน มีความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยเรีย งล าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย ดั งนี้ ด้ านการบริหารการเงิ นและการควบคุ ม
งบประมาณ ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการจัดระบบจัดซือ้ จัดจ้าง ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการรายงาน
ทางการเงินและผลการดดาเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการคานวณต้นทุนกิจกรรม
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จาแนกตามตาแหน่งงาน ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ใน
การทางาน โดยใช้การทดสอบที (t-test) ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยการ
ทดสอบเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย จาแนกตามตาแหน่งงาน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในแต่ละด้าน
นัน้ ไม่แตกต่างกัน และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงบประมาณ และด้านการบริหารทางการเงินและ
การควบคุมงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการคานวณต้นทุนกิจกรรม ด้าน
การจัดระบบจัดซือ้ จัดจ้าง ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการ
ตรวจสอบภายใน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของสภาพการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ทางานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการคานวณต้นทุนกิจกรรม ด้านการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหาร
ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดาเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์
และด้านการตรวจสอบภายใน ไม่แตกต่างกัน
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สรุปผลและอธิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงรายอยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารการเงินและการควบคุม
งบประมาณ ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการจัดระบบจัดซือ้ จัดจ้าง ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการรายงาน
ทางการเงินและผลการดาเนินงาน ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการคานวณต้นทุนกิจกรรมทั้งนี้ เนื่องจากการ
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามรายการและแผนงานหรือที่ฝ่ายบริหารได้รับการอนุมัติงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย เพื่อป้องการการรั่วไหลของงบประมาณ โดยวิธีการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นงวด มี การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
รวมถึงการรายงานผลงานต่าง ๆ ที่ได้ใช้งบประมาณ มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานนั้น
ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ ลาวัณย์ ศิษยศาสตร์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูปฏิบัติงานงบประมาณ มีความคิดเห็นต่อสภาพและ
ปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินเห็นว่ามีสภาพโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับสุคนธ์ศักดิ์ แก้วจบ (2556) การศึกษาค้นคว้า เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงาน
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ทั่วประเทศ พบว่า โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ทั่ ว
ประเทศ มีสภาพการบริหารงานงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานในภาพรวมและรายด้านทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนงบประมาณ 2) ด้านการตรวจสอบภายใน 3) ด้านการ
คานวณต้นทุนกิจกรรม 4) ด้านการบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ 5) ด้านการจัดระบบจัดซื้อ จัด
จ้าง 6) ด้านการรายงานทางการเงิน และผลการดาเนินงาน และ 7) ด้านการบริหารสินทรัพย์
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึก ษา เขต 36 จัง หวั ดเชีย งรายจ าแนกตามต าแหน่งงาน ไม่แ ตกต่ างกัน ทั้ งนี้เนื่องจากการบริ หารงาน
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเสนอในอนาคต เกี่ยวกับการวางแผน ซึ่งเป็นเรื่องของความคิดที่มีเหตุผล สามารถปรับใช้ได้ในอนาคต และใช้ได้กับ
เรื่องการเงินและงบประมาณที่ผู้วางแผนหรือหน่วยงานกระทาอยู่ อีกทั้งมีการควบคุมการดาเนินงานนั้นด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับกับกมล ประชากลาง (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการระดับจังหวัดพะเยาต่อ
ระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการในจังหวัดพะเยามีความคิดที่เห็นด้วยอย่างมากกับ
ระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลทาให้ความคิดเห็นต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน จาแนกตามอายุ พบว่า แตกต่างกัน แต่เมื่อจาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ย พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ ปิติพร อาธิเวช (2557)
การศึกษาค้นคว้า เรื่อง สภาพ ปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่
การเงิ น ที่ มีต่อ สภาพ ปั ญ หาการบริ ห ารงานงบประมาณ ในสถานศึก ษา พบว่า ผลการเปรี ย บเที ย บสภาพการ
บริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินที่มีตาแหน่ง ที่ตั้ง ประสบการณ์
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
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3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายจาแนกตามขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการบริหารงาน
งบประมาณนั้น เป็นเครื่องมือสาคัญที่จะทาให้โรงเรียนมีความแข็งแรง เพราะผลจากการบริหารงานงบประมาณ จะ
เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสาเร็จในการทางานของครู และผู้บริหารได้เป็นอย่างดีนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหารที่ต้องการและเป็นไปตามความคาดหวังของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับสุคนธ์ศักดิ์ แก้วจบ (2556)
การศึกษาค้นคว้า เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์ทั่วประเทศ พบว่า โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ทั่วประเทศ มีสภาพการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานในภาพรวมและรายด้านทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการวางแผน
งบประมาณ 2) ด้านการตรวจสอบภายใน 3) ด้านการคานวณต้นทุนกิจกรรม 4) ด้านการบริหารทางการเงิน และการ
ควบคุมงบประมาณ 5) ด้านการจัดระบบจัดซื้อ จัดจ้าง 6) ด้านการรายงานทางการเงิน และผลการดาเนินงาน และ
7) ด้านการบริหารสินทรัพย์ ส่วนการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียน
กองทัพบกอุปถัมภ์ทั่ว ประเทศ จาแนกผู้ตอบตามเพศ และประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อจาแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ขนาดของสถานศึกษาและรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน ไม่พบความ
แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และยังสอดคล้องกับสีตีซอปีเย๊าะ มือแยบาสอ (2556) การค้นคว้า เรื่อง การ
บริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า ผล
การเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 จาแนกตามตัวแปรบุคลากรที่รับผิดชอบงานงบประมาณและตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับพระมหาเวียน สุวณฺณชาโต (โพนแสนคา) (2557) การค้นคว้า เรื่อง การ
บริหารงบประมาณ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร พบว่า (1) การ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร
โดยรวมและรายด้านมีการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน (2) ผู้บริหาร ครูผู้สอนที่เป็นพระ และครูผู้สอนที่เป็น
ฆราวาสมีการบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดนครพนมและจังหวัด
สกลนคร จาแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่าง
4. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน ในด้านการบริหารงบประมาณเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการทางานด้านงบประมาณ และมีพลัง
อานาจในการแก้ปัญหาในการบริหารงานงบประมาณเพิ่มมากขึ้นสามารถแก้ปัญหางบประมาณที่ขาดได้ทันท่วงที
เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในงาน ทางานอย่างเป็นระบบ ประสบความสาเร็จในการทางาน มีความรู้สึกภูมิใจในวิธีการที่
นาไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับปิตพิ ร อาธิเวช (2557) การศึกษาค้นคว้า เรื่อง สภาพ ปัญหาการบริหารงานงบประมาณใน
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
สภาพการบริ ห ารงานงบประมาณในสถานศึก ษา ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาและเจ้ า หน้า ที่ ก ารเงิ น ที่ มีต าแหน่ง ที่ ตั้ ง
ประสบการณ์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับกมล ประชากลาง (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการระดับจังหวัดพะเยาต่อระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการในจังหวัดพะเยามีความคิดที่เห็นด้วยอย่างมากกับระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลทาให้ความคิดเห็นต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
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ผลงาน จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ย พบว่า มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะในการวิจัยดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1 ด้านการวางแผนงบประมาณ คือ โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณที่ใช้ในการวางแผน
งบประมาณครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมีการดาเนินการน้อยที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการจัดการระบบสารสนเทศ
ในการเข้ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการนามาใช้ได้สะดวก
รวดเร็ว และเป็นการพัฒนาสถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
1.2 ด้านการคานวณต้นทุนกิจกรรม คือ โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการคานวณต้นทุนกิจกรรม มีการดาเนินการน้อยที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความรู้ความสามารถในการคานวณต้นทุนกิจกรรม และศึกษาสถิติ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตและนามาเปรียบเทียบกัน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแผนการใช้งบประมาณให้
เหมาะสม
1.3 ด้านการจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง คือ โรงเรียนมีการวางแผนการจัดซื้อจัด จ้าง โดยการคาดคะเนความ
ต้องการ จากผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนงานโครงการมีการดาเนินการน้อยที่สุด ดังนัน้ โรงเรียนควรมีการจัดการทา
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการและสนองต่อความต้องการให้แก่
ผู้ใช้งาน
1.4 ด้านการบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ คือ โรงเรียนมีการจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
เป็นประจามีการดาเนินการน้อยที่สุด ดังนั้น โรงเรียนควรจัดหาบุคลากรทีปฏิบัตหิ น้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่
สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้
1.5 ด้านการบริหารสินทรัพย์ คือ โรงเรียนมีการนาผลการประเมินการใช้สินทรัพย์มาใช้ในการวางแผน
บริหารจัดการสินทรัพย์ มีการดาเนินการน้อยที่สุด ดังนั้น โรงเรียนควรจัดให้มีการนาผลการประเมินการใช้สินทรัพย์
มาใช้ในการวางแผนงานโครงการ เพื่อสารวจความต้องการในการบริหารสินทรัพย์ หรือการใช้สินทรัพย์ที่มีประโยชน์
และคุ้มค่าที่สุด
1.6 ด้านการรายงานทางการเงิน และผลการดาเนินงาน คือ โรงเรียนมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และทักษะด้า นการรายงานทางการเงิ น และผลการดาเนิน งานให้แ ก่เจ้ าหน้าที่มีการดาเนินการน้อยที่ สุด ดังนั้น
โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะที่สามารถทางาน
ด้านการเงินและการรายงานผลการดาเนินการให้ชัดเจน และเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัตงิ าน สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
1.7 ด้านการตรวจสอบภายใน คือ โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบภายในมีการดาเนินการน้อยที่สุด ดังนั้น โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบภายใน
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2.2 ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้าด้วยตนเอง เรื่อ ง การศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรี ยนในสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์
จาก ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนการวิจัยสาเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อานวยรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา นายถนอม ปงใจ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นป่ า แดดวิ ท ยาคม และนางสุ ด า นั น ไชยวงค์ รอง
ผู้อานวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จนทาให้การวิจัยในครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ผู้อานวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงรายทุกโรงเรียน ที่ ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล
คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และ
คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสาเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่ได้มีส่วน
สนับสนุนและให้กาลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง
กมล ประชากลาง. (2547). ความคิดเห็นของข้าราชการระดับจังหวัดพะเยาต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. (2544), การบริหารงานงบประมาณ หลักทฤษฎี และวิเคราะห์ เชิงปฏิบัติ. (พิมพ์ครัง้ ที่
5). กรุงเทพฯ, หจก.เอมเทรดดิ้ง.
นันทิมา นาคาพงศ์. (2558). ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์. เอกสารประกอบการสอน. วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา.
ปิตพิ ร อาธิเวช. (2557). สภาพปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดองค์กรบริหารส่วน
จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,
อุบลราชธานี.
พระมหาเวียน สุวณฺณชาโต (โพนแสนคา). (2557). การบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร. การค้นคว้าอิสระ ค.ม., มหาวิทยาลัยนครพนม,
นครพนม.
- Proceedings -

1068

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
ลาวัณย์ ศิษยศาสตร์. (2551). การประเมินการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายปี 2550 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี.
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน. (2550). มาตรการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการบริหารและการควบคุมทางการเงิน
ของหน่วยงานรับตรวจขนาดเล็ก, กรุงเทพฯ, สานักงานฯ, เอกสารอัดสาเนา.
สุคนธ์ศักดิ์ แก้วจบ. (2556). สภาพและปัญหาการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียน
กองทัพบกอุปถัมภ์ทวั่ ประเทศ” วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี.
สีตีซอปีเย๊าะ มือแยบาสอ. (2556). การบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1. การค้นคว้าอิสระ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ยะลา.

- Proceedings -

1069
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม ของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัย
พะเยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม ของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัย
พะเยาและเพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้จากประชากรโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น ( Stratified
random sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่ม จานวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบ
รายการแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตทิ ดสอบสมมุติฐาน t – test สถิตทิ ดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า
1. สภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม ของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าระดับสูงสุด คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
รองลงมาคือด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการออกจากราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัย และ
ต่าสุดคือ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
2. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ทัง้ ภาพรวม และรายด้าน
คาสาคัญ: การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม
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Abstract
A study of participatory personnel administration in service employees, University of Phayao The
purposes of this research were to study and compare participatory personnel administration in service
employees, University of Phayao. The sample groups of this study are the service employees, University of
Phayao. The sample groups of 181 from stratified random sampling and simple random table of Random
Number. The instrument for collecting data were rating scale each questionnaires. The statistics used for
analyzing the collected data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation (S.D.) and the
statistics used for testing hypotheses were t – test and f - test One Way ANOVA.
The findings of the study were as follows:
1. The participatory personnel administration in service employees, University of Phayao as a whole at
a high level. The aspect with the highest mean level was to followed by performance efficiency support,
recruitment and replacement, retirement, discipline and disciplinary corrective whereas the leanest mean level
was to human resource planning and positioning.
2. The comparative analysis of participatory personnel administration in service employees, University of
Phayao by their age, education background, and working experience levels was found that the statistical
significant not differences were at the level of 0.05.
Keywords: Personnel Administration, Personalized Involvement Management

บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมในยุคปัจจุบันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) การสื่อสารที่ไร้พรมแดน ยุคของข้อมูล
ข่าวสาร (Information Technology) ส่งผลให้ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง จึงทาให้เกิดผลกระทบต่อองค์ก ร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนัน้ ทุกภาคส่วนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภาครัฐจึงต้องมีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบการเมืองการปกครอง และการ
ปฏิรูประบบการศึกษา การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยังส่งผลให้บุคคลจะต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและศึกษาหาความรู้
เพื่อนามาพัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ความสามารถ สามารถแข่งขันและดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายในสังคมไทย ที่ต้องการจะช่วย
ยกระดับการศึกษาของประชาชนให้ดขี นึ้ การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา ได้รวมหน่วยงานทางการศึกษา
ได้แก่ทบวงมหาวิทยาลัย สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึก ษาธิการ รวมเป็นหน่วยงาน
เดี ย วกั น คื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี โ ครงสร้ า งใหม่ เ ป็ น ระดั บ กระทรวง และระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2), 2545.
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา) และตามมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่
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การศึ ก ษา และสถานศึก ษาโดยตรง หลั ก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารกระจายอ านาจดั ง กล่ า วให้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ซึ่ง
กาหนด ให้มีการบริหารงาน 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหาร งานทั่วไป (สานักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545, หน้า 24) จะเห็นได้ว่าการบริหารบุคคล
เป็นงานที่สาคัญที่ถูกบรรจุไว้ในโครงสร้างการบริหารของผู้บริหารที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดทั้งด้านคุณภาพและ เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด และโดยเฉพาะในการปฏิรูปในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) นั้นมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารไปพร้อม ๆ กับการ
พัฒนาคนในทุกระดับตั้งแต่ระดับที่ถูกผลิต คือผู้เรียนในสถานศึกษา และระดับของผู้ผลิต คือครู คณาจารย์ ผู้บริหาร
และผู้ที่มีส่วนในการบริหารสถานศึกษารวมทั้งแหล่งเรียนรู้ และสังคมใหม่ที่ส่งเสริมสนับสนุนและมุ่งเน้นให้คนทุกคนได้
เรียนรู้ตลอดชีวติ และเกิดเป็นคนที่มีคุณภาพ (นภาพร เผ่าผา,นันทรัตน์ เจริญกุล, 2558)
การศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาประเทศชาติ สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ในจัด
การศึกษา การศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญในการผลิตกาลังคนให้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ สนใจใฝ่หาความรู้ ดังนัน้ สถานศึกษา จึงจาเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดมี ปี ระสิทธิภาพในการ
บริหารงานที่ดี ผู้บริหารจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ย นแปลง การบริหารสถานศึกษาจะบรรลุผลตามเป้าหมาย
มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งที่สาคัญ
สาหรับการบริหารสถานศึกษา และการที่จะให้บุคลากร มีสว่ นร่วม ร่วมมือกันทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถนั้น
ผู้บริหารย่อมต้องอาศัยยุทธวิธีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการดาเนินงาน เพื่อการบริหารงานสถานศึกษาได้บรรลุตาม
เป้าหมาย
สถานศึกษา มีหน้าที่การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตสู่สังคมในการดาเนินงานบริหาร
จะต้องใช้ทรัพยากรการบริหารในการดาเนินการ ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่ 4 ปัจจัย ด้วยกัน คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ
การบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งนี้ ในการดาเนินงานก็ต้องอาศัยบุคลากร เป็นกาลังในการขับเคลื่อน บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง ต่าง ๆ ตามหน่วยงานขององค์กร ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรสายบริการที่มีหน้าที่ ในการปฏิบัติ การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ผู้บริหารหรือผู้มี
อานาจจะกาหนดแผนงาน โครงการ หรือระบบงานไว้ดีอย่างไรก็ตาม ถ้าหากขาดคนรับผิดชอบงาน บุคลากรไม่มี
ความรู้ ไม่มวี สิ ัยทัศน์ กับงานที่ทาอยู่ ซึ่งจะทาให้แผนงานโครงการของงานที่กาหนดไว้ดาเนินการได้อย่างล่าช้าหรือไม่
สาเร็จ ดังนัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความสาคัญต่อการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาเป็นอันดับแรก เมื่อ
คนเป็นบุคลากรที่สาคัญที่สุด จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องหันมาดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือ
กระตุน้ ให้บุคลากรที่มีอยูใ่ นสถานศึกษา ได้ปฏิบัตงิ านอย่างเต็มความสามารถมีศักยภาพ และประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ประสิทธิผล ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาเกิดมีพลังมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานย่อมที่จะส่งผลให้งานใน
สถานศึกษาสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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จากเหตุผลดังกล่าวสถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลัก ๆ ในการทาหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ
มากที่สุด และการจัดการศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้นนั้ ประการสาคัญคือสถานศึกษาจะต้องมีการ
บริหาร งานบุคคลที่ดี ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวนโยบายเพื่อที่จะนานโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นการบริ หารงานบุ คคลจึ งถือ เป็น องค์ประกอบสาคัญยิ่งในสถานศึกษา และเป็น งานหลัก ที่
ผู้บริหารจะต้องคานึงเป็นอันดับแรก โดยผู้บริหารจะต้องมีทั้งความรู้ ความเข้าใจในขอบข่ายงาน รวมทั้งต้องรู้จักใช้
จิตวิทยา มีวธิ ีการหรือมีเทคนิคในการปกครองบังคับบัญชา และต้องใช้คุณธรรมมาประกอบในการบริหารงานด้านนี้
หากผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ เข้าใจและรู้จักบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ความสาเร็จที่มุ่งหวังไว้ ก็ย่อม
ประสบผลสาเร็จแน่นอน (นภาพร เผ่าผา, นันทรัตน์ เจริญกุล, 2558)
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้
ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เป็นงานที่มีความสาคัญต่อ
สถานศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องรู้และเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการของการบริหารงานบุคคล การดาเนินงานบริหารงานบุคคลให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์กรควรนานโยบายการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมมาปรับใช้ในการบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วมของการบริหารงานบุคคลในการวางแผน
อัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
การรักษาวินัยและวินัย การออกจากราชการ จะเห็นว่าการบริหารงานบุคคลจัดว่ าเป็นกระบวนการบริหารที่สาคัญ
ที่สุด เพราะเป็นกระบวนการที่จะทาให้องค์กรมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ความสามารถไว้ปฏิบัติงาน และธารงรักษาคนดี
ไว้ปฏิบัตงิ านกับองค์กร เมื่อการบริหารงานบุคคลมีการดาเนินงานอย่างดีแล้วการบริหารงานอื่นก็จะได้รับการจัดการ
แก้ไขหรือดาเนินการตามมา ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสาคัญ ภายใต้การ
บริหาร และข้อจากัดของการบริหารงาน การบริหารงานบุคคลเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานบริหาร
สถานศึก ษาบรรลุ ตามเป้ า หมายหรือ วัต ถุ ประสงค์ ที่ก าหนด ทั้ ง นี้ ผู้ บริ ห าร มีฐ านะเป็ น นั ก บริ ห ารมีห น้า ที่ ทาให้
สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นผู้ที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดเป็นระบบความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรใน
องค์กร
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การบริ หารงานแบบมีส่วนร่วมถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ สาคัญปัจจัยหนึ่งที่
ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้เป็นแนวทางในการบริหาร เนื่องจากการทางานในชีวิตจริงงานบางงานไม่สามารถที่จะทาเพียง
คนเดียวสาเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน ซึ่งการมีส่วนร่วมในการทางานไม่จาเป็นต้องเป็น
ผู้ที่ลงมือกระทางานโดยตรงยังสามารถเป็นผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น ให้ทรัพย์ในการดาเนินงาน เป็นต้น การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจะให้ความสาคัญในเรื่องของคนและงาน ควบคู่กันไป สถานศึกษาต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้เพื่อร่วมงานได้ทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผน
ร่วมกันทา ดังนัน้ ผู้บริหารทีด่ ีควรใช้หลักในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการทางานเพื่อความเจริญทางด้านการศึกษา
ต่อไป (ฤทัยรัตน์ ปัญญาสิม, 2550, หน้า 4) และ ดังที่ (จันทรานี สงวนนาม, 2553, หน้า 166) กล่าวว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และ
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ร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ทาให้เกิดผลดี
กับสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทั ศน์ (Vision) คือ เป็นสถานศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบ(Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม (Community Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และพัฒนา
องค์ความรู้ สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข จะเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศ ให้นาไปสู่การแข่งขัน
ได้ แบบยั่ ง ยืน ในประชาคมโลก ในการบริห ารจึ งจ าเป็ นต้องให้ก ารส่ งเสริ ม ปรับปรุ ง และพั ฒนาสถานศึกษาให้ มี
มาตรฐาน โดยจะต้องพั ฒ นาการบริ ห ารจัด การในด้ า นการบริห ารงานบุ ค คลเป็ น อัน ดั บแรก ในการที่ จะพั ฒ นา
สถานศึกษา ซึ่งการบริหารงานบุคคลมีความสาคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ
ปัจจุบันในการบริหารงานบุคคล องค์กรจะต้องดาเนินการในด้านการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ หรือมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้ทางานได้หลากหลาย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในองค์กร
อบรมให้ความรู้และปลูกฝังให้บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อองค์กรตลอดทั้งการส่งเสริมให้ได้รับขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ดั้ งนั้น การบริหารงานบุคคลจึงเป็นการ
บริหารจัดการและพัฒนากระบวนการการบริหารงานบุคคล ให้มีการดาเนินงานอย่างมีระบบ และการบริหารจัดการ
การบริหารงานบุคคลจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในองค์กรด้วย เพราะบุคลากร
เป็น ผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะรู้ปัญหาของการปฏิบัติงานของบุค ลากรในด้านต่าง ๆ เป็น อย่า งดี การบริห ารงานบุ คคลให้ มี
คุณภาพจะส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นองค์กรด้านการศึกษาจะทาให้สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อประสิทธิผลต่อผู้เรียนด้วย
ผู้ศึกษาซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นถึงปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านของพนักงานสายบริการ การได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับตาแหน่ง และบุคลากรในองค์กร
ไม่ให้ความร่วมมือในงานที่ไม่ใช่ภาระงานหลักของตนเอง และไม่สามารถทางานแทนกันได้ นอกเหนือจากงานหลัก
บุคลากรไม่มี ความรู้ในงานด้านอื่น ทาให้งานที่ได้รับมอบหมายไม่ประสบผลสาเร็จและไม่มีคุณภาพ บุคลากรใน
องค์กรไม่มีความร่วมมือในการปฏิบัตงิ าน และไม่มกี ารพัฒนาการปฏิบัตงิ าน บุคลากรไม่มีโอกาส ในการตัดสินใจหรือ
ให้ขอ้ เสนอแนะ ในการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วน
ร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเหตุน้ี ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงาน
บุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจะสามารถนาข้อมูลจากการวิจัย มาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล การพัฒนาการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม ทาให้การบริหารงาน
บุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา
จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน

- Proceedings -

1074

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลแบบมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานสายบริ ก าร
มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารงาน
บุคคล และการมีส่วนร่ วม โดยผู้วิจัยต้อ งการศึกษาเปรีย บเทีย บสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมี ส่วนร่ วมของ
พนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ในตัวแปรต้นคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา
สมมติฐานของการวิจัย
พนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์ในการทางาน
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลแบบมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานสายบริ ก าร
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขอบเขตการศึกษาไว้ ดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลแบบมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานสายบริ ก าร
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยยึดขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 5 ด้าน คือ
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย
5. ด้านการออกจากราชการ

ผลการศึกษา
1. บุคลากรส่วนใหญ่ที่ตอบเป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ในการ
ทางาน 6- 10 ปี
2. สภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม ของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าระดับสูงสุด คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
รองลงมาคือด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการออกจากราชการ และด้านวิ นัยและการรักษาวินัย และ
ต่าสุดคือ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
3. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวม และรายด้าน
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สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย

การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัย
พะเยา ในด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจาก
ราชการ ปรากฏผลดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 63.54 รองลงมาเป็นเพศชายจานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46
กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31
-40 ปี จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 88.95 รองลงมา มีอายุ 41 – 50 ปี จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 อายุ
21 – 30 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.76 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษา
ปริญญาตรี จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 75.69 รองลงมาคือระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 44คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.31 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการทางาน 6 – 10 ปี จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 80.66 รองลงมา มีประสบการณ์ในการทางาน 1 – 5 ปี
จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.34 ตามลาดับ
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม ของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ในแต่
ละด้านโดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับการมีส่วนร่วมมาก ( x = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการมีส่วนร่วมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม ทัง้ 5 ด้าน จากลาดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ปรากฏดังนี้
2.1 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมในภาพรวม ( x = 3.54) อยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นระดับสูงสุดและต่าสุดพบว่า
2.1.1 มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อให้เอื้อต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.59) อยูใ่ นระดับมาก
2.1.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่
บุคลากรอย่างเหมาะสม อาทิ ที่พักอาศัย ยานพาหนะรับส่ง ค่าตอบแทนประจาเดือน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( x = 3.45)
อยู่ในระดับปานกลาง
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2.2 ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมในภาพรวม ( x = 3.52) อยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นระดับสูงสุดและต่าสุดพบว่า
2.2.1 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการทดลองปฏิบัติงานเพื่อบรรจุ
แต่งตัง้ และเพื่อพิจารณาอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.56) อยูใ่ นระดับมาก
2.2.2 มีมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ามาปฏิบัติ งานมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( x =
3.49) อยู่ในระดับปานกลาง
2.3 ด้านการออกจากราชการ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมในภาพรวม ( x = 3.52) อยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นระดับสูงสุดและต่าสุดพบว่า
2.3.1 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ถูกกล่าวหาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการชี้แจง/ ให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อเรื่องที่ถูกกล่าวหา มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวปฏิบัติในการให้คาปรึกษา/แนะนา/สิทธิ
ประโยชน์ เมื่อบุคคลต้องพ้นออกจากงาน เช่น ตาย ทุพพลภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมในการ
เตรียมความพร้อมบุคลากรในการดาเนินชีวติ อย่างเหมาะสมเมื่อพ้นจากงาน เช่น เกษียณอายุ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากัน
( x = 3.54) อยูใ่ นระดับมาก
2.3.2 ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บุคคลพ้นจากงาน เช่น การ
ลาออก การลงโทษทางวินัย การปฏิบัติงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ การไล่ออก มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( x = 3.48) อยู่ในระดับ
ปานกลาง
2.4 ด้านวินัยและการรักษาวินัย
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมในภาพรวม ( x =3.50) อยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นระดับสูงสุดและต่าสุดพบว่า
2.4.1 มีส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บแนวปฏิบัติใ นการลงโทษทางวินั ย ที่ เหมาะสมกั บ
บุคลากรอย่างเท่าเทียมกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.54) อยูใ่ นระดับมาก
2.4.2 มีส่วนร่วมในการกาหนดกฎระเบียบข้อตกลงในการปฏิบัติงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดโดยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีค่าเฉลี่ยต่าสุด เท่ากัน ( x = 3.45) อยู่ใน
ระดับปานกลาง
2.5 ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมในภาพรวม ( x = 3.44) อยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นระดับสูงสุดและต่าสุดพบว่า
2.5.1 มีส่วนร่วมในการวางแผนการกาหนดตาแหน่งงานตามภารกิจขององค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ ( x = 3.61) อยูใ่ นระดับมาก
2.5.2 ส่วนร่วมในการเตรียมกาลังคนให้มีความพร้อมกับความต้องการขององค์กร มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (
x = 3.29) อยูใ่ นระดับปานกลาง
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3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม
ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัย
พะเยา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน ต่างกัน พบว่า
3.1 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการการบริหารงานบุคคล แบบมีส่วนร่วมของพนักงาน
สายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาจาแนกตามเพศพบว่าเพศชายมีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 36.46 เพศหญิง มีคะแนน
ความคิดเห็นเฉลี่ย 63.54 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีเพศแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัย
พะเยา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสาย
บริการมหาวิทยาลัยพะเยาจาแนกตามอายุ พบว่าอายุ 21 – 30 ปี มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 2.76 อายุ 31 – 40 ปี
มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 88.95 อายุ 41 – 50 ปี มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 8.29 จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
บุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสาย
บริการมหาวิทยาลัยพะเยาจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีคะแนนความ
คิดเห็นเฉลี่ย 0.5 ปริญญาตรี มีคะแนน ความคิดเห็นเฉลี่ย 75.69 ปริญญาโท มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 24.31 จาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการมีสว่ นร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงาน
สายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่าประสบการณ์ในการทางาน 1 – 5 ปี มี
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 19.34 ประสบการณ์ในการทางาน 6 – 10 ปี มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ย 80.66 จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีประสบการณ์ในการทางาน แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผลการวิจัย
พบว่าพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา มีสว่ นร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมในภาพรวม
มีส่วนร่วมมาก ( x = 3.51) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมมากในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ ( x = 3.54) มีสว่ นร่วมในด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง และการออกจากราชการ เท่ากัน (
่ นร่วมในด้านด้านวินัยและการรักษาวินัย ( x = 3.50) มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ด้านการ
x = 3.52) รองลงมา มีสว
วางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง ( x = 3.44) ตามลาดับ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา ด้าน
ที่มีคะแนนสูงที่สุดคือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญของหน่วยงาน
เพราะเมื่อบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่ทาให้บุคลากรขององค์กรมี
การดาเนินงานอย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดผลสาเร็จ เนื่องจากบุคลากรร่วมแรงร่วมใจกันทาเกิดความผูกพันต่อ
องค์กรและภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ประทีป จันทรสิงห์, 2549) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม มี
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ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพราะเมื่อบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วจะไม่ค่อยเกิดการต่อต้าน
เกี่ยวกับแนวคิดและการดาเนินงาน รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งและความเครียดจากการทางาน ทาให้บุคคลได้ร่วมกัน
พิจารณาแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการทางาน เพื่อมุ่งไปสู้เป้าหมายและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิด
ความมุ่งมั่นในการสร้างความสาเร็จให้กับองค์กร ซึ่งบุคลากรจะรู้สึกพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้นและเกิดความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง ผลลัพธ์สุดท้ายคือ องค์กรมีคุณภาพ ด้านที่มีคะแนนที่น้อยที่สุดได้แก่ ด้านการวางแผนอัตรากาลัง
และการกาหนดตาแหน่ง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนอัตรากาลังและการ
กาหนดตาแหน่งการปฏิบัตงิ านใน ดังนัน้ องค์กรจึงต้องให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการในการการวางแผนอัตรากาลังและ
การกาหนดตาแหน่งในการปฏิบัตงิ านในองค์กร มากกว่านี้ เช่น มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ภารกิจองค์กรและประเมิน
ความต้องการกาลังคน/ตาแหน่งงานที่จะช่วยให้ภารกิจขององค์กรสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีส่วนร่วมในการวางแผน
อัตรากาลังที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรมีสว่ นร่วมในการวางแผนการกาหนดตาแหน่งงานตามภารกิจขององค์กร
มีส่วนร่วมในการพิจารณาจานวนบุคลากรที่จะต้องสรรหาเข้ามาปฏิบัติงานใหม่โดยเปรียบเทียบกับกาลังคนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีส่วนร่วมในการกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งงานมีส่วนร่วมในการเตรียมกาลังคนให้มีความพร้อมกับความต้องการขององค์กร จะส่งผลทาให้องค์กรมี
บุค ลากรที่ มีคุ ณภาพความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ เหมาะสมกับต าแหน่ง งานอยู่กั บองค์ กรไปนาน ๆ มี
ความรู้สกึ เป็นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร องค์กรจะเกิดการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรตัง้ ไว้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (สายสุนีย์ ปวุฒินันท์ , 2541) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการทางาน หมายถึง ความร่วมมือจาก
บุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกัน ร่วมรับผิดชอบ หรือเข้าร่วมทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยร่วม
วางแผน คิดแก้ไข ปฏิบัติ ติดตามผลและร่วมรักษามาตรฐานที่กลุ่มกาหนดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อองค์กร
และเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
องค์กรควรมีการประเมินความต้องการกาลังคน/ตาแหน่งงานที่จะช่วยให้ภารกิจขององค์กรสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์การวางแผนอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร การกาหนดตาแหน่งงานตามภารกิจของ
องค์กร การพิจารณาจานวนบุคลากรที่จะต้องสรรหาเข้ามาปฏิบัติงานใหม่โดยเปรียบเทียบกับกาลังคนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันโดยการกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
งาน และการเตรียมกาลังคนให้มคี วามพร้อมกับความต้องการขององค์กร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึ ก ษาเรื่อ ง “การศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลแบบมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานสายบริ ก าร
มหาวิทยาลัยพะเยา” ผู้ศึกษามีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลพนักงานสายบริการ การศึกษา
ครัง้ ต่อไปควรจะศึกษาในด้านวิชาการและกลุ่มตัวอย่างสายวิชาการด้วย
2. ควรมีก ารศึก ษาความต้อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ประเภทในหน่ว ยงานเพื่อ น ามาจั ด ทาแผนพั ฒ นา
บุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรมากที่สุด
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสาย
บริการมหาวิทยาลัยพะเยา” สาเร็จได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ให้คาปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
จากท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนสาเร็จการศึกษา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ประสานงานหลั กสู ตรที่ค อยประสานงานตลอดระยะเวลาการศึก ษา ขอขอบคุณ กลุ่ มเป้า หมายที่ส ละเวลาตอบ
แบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนนิสิตร่วมหลักสูตรที่มีส่วนช่วยเหลื อและให้กาลังใจในการศึกษาครั้งนี้ให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และที่สาคัญอย่างยิ่งกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานที่คอยให้คาปรึกษา สนับสนุน
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านและให้กาลังใจแก่ผู้ศกึ ษาเสมอมา
ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาครั้งนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วมของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา หากมีความ
ผิดพลาดประการใดผู้ศึกษาต้องขออภัยเป็นอย่างสูงและยินดีรับคาติชมและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าครัง้ ต่อไป
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การศึกษาสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
The Study on Educational Administration of Small Schools under Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 3.
น้าฝน พยุยงค์1* และ น้าฝน กันมา2
Namfon Payuyong1* and Namfon kanma2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน และ (3) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 กลุ่ม
ตั ว อย่า งคื อ ผู้ บริ ห ารและครู ผู้ ส อน โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในอ าเภอเชีย งแสน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จานวนผู้บริหาร 20 คนและครูผู้สอน 122 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเอฟ ความแปรปรวน
ทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างจึงทาการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สภาพการบริ ห ารงานโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
พบว่าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป ข้อเสนอแนะใน
การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบว่า ควรมีการ
ปรับลดภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนของครูผู้สอนลงเพื่อจะได้ทาหน้าที่ในการสอนอย่างเต็มที่ ควรบรรจุครูให้
ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวสาหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการ และควรหาวิธีลดภาระด้านงานธุรการโรงเรียนหรือเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนการสอน
ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก
คาสาคัญ: สภาพการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก
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Abstract
The objectives of this independent study were: 1) to study on educational administration of small schools
under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3, 2) to compare on educational administration of
small schools under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 that classified by work experiences
and to study guidelines for educational administration of small schools under Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 3. Data were collected from 20 school directors and 122 teachers through the questionnaires
and data analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, f-test
and Schaffer’s method.
The results showed as follows: The educational administrations of small schools under Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 3 in overall were at high level. The comparisons on educational
administration of small schools under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 that classified by
work experiences in overall were significantly different at the .05 level as followed: academic administration,
personal administration, financial administration and general administration. Regarding the guidelines for
educational administration of small schools, the administrators should reduce and manage the teachers’
workforces and job descriptions, to allocate budgeting for students in demand, to reduce job descriptions in
general administration or to recruit supporting people for working in small school.
Keywords: A Study on Educational Administration , Small-Size Schools

บทนา
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.
2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่
ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข การดาเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดเงื่อนไขและหลักการสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 4 อย่าง และหนึ่ง
ในหลักการนั้นคือการกระจายอานาจ (Decentralization) มาตรา 39 กาหนดสาระสาคัญให้กระทรวงกระจายอานาจ
ด้านการบริหารและ จัดการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2550)
จากการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กส่วนมากขาดประสิทธิภาพ และมีคุณภาพการศึกษาค่อนข้างต่า เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจานวน 14,816 โรงเรียน และมีแนวโน้มจะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้วางรากฐานการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึน้ โดยให้มีการรวมโรงเรียนขนาดเล็กและได้กาหนดเป้าหมาย
จานวนโรงเรียนไว้ 3 ระยะ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ประสบ
ผลสาเร็จ มีอุปสรรคในหลายด้าน สรุปในภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือ ปัญหา
ด้านการบริหารจัดการ มีจานวนประชากรลดลง อัตราครูตอ่ นักเรียนในแต่ละระดับชั้นต่ากว่ามาตรฐานและครูไม่ครบ
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ชัน้ หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับนักเรียน สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้มีจานวนจากัด โรงเรียน
ขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวนน้อย อาคารเก่าโรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองและ
ชุมชนได้มากนัก (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2551)
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งรายเขต 3 เป็ น หน่ว ยงานการศึก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบควบคุม กากับดูแล ส่ งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่จัน อาเภอ
เชียงแสน อาเภอแม่สาย อาเภอแม่ฟา้ หลวง และอาเภอดอยหลวง ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจานวน 150 โรงเรียนเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กจานวน 67 โรงเรียน ในส่วนของการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3, 2558) ได้รายงานสรุปข้อมูล
ที่ตั้ง และปริม าณงานของสถานศึกษาตามแบบรายงานแสดงที่ ตั้ง และปริมาณงานของสถานศึก ษาประกอบกา ร
วางแผนอัตรากาลังครูของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไว้ว่าในปี พ.ศ. 2558
และยังพบปัญหาการบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กหลายด้าน ปัญหาในด้านการ
บริหารงานวิชาการ ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนต่า มีปัญหาด้านการคิด วิเคราะห์ การใช้ภาษาประจาเผ่าในการ
สื่อสารที่ไม่เข้าใจเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา (2) การคมนาคมที่ยากลาบาก ใช้เวลามากในการเดิน
ทางการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ (3) ขาดแคลนสื่อ และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและความจาเป็นที่ใช้ สาหรับปัญหาด้านบุคลากร คือ (1) ขาดแคลนบุคลากร มีครูไม่ครบชั้นเรียน ครูสอนไม่
ตรงสาขาวิชาเอก และครูมีภาระอื่น ๆ อีก นอกจากหน้าที่การจัดการเรียนการสอน (2) บุคลากรในโรงเรียนมีการย้าย
บ่อยทาให้เกิดความไม่ตอ่ เนื่องของงานที่ปฏิบัติ (3) บุคลากรที่เป็นครูอัตราจ้าง มีการจ้างตามปีงบประมาณ ทาให้ขาด
ความมั่ น คงในอาชี พ และความต่ อ เนื่ อ งของการท างาน (4) การจั ด สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น ที่ พั ก อาศั ย พาหนะ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ทาให้ครูประสบปัญหาการเดินทางไกลและมีความยากลาบาก ขาดการอานวยความสะดวกใน
ระบบน้าและไฟฟ้า ส่วนปัญหาด้านอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียน คือ (1) สภาพอาคารเก่า ชารุด เนื่องจาก
สร้างมาเป็นเวลานาน (2) ขาดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จาเป็น เช่นคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต (3) ขาดเครื่องมือสื่อสาร
เช่นโทรศัพท์ ไฟฟ้า ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยัง มี ปัญหาการบริหารจัดการคือ (1) การอยู่ในชุมชนที่
ห่างไกล ทาให้เกิดปัญหาการเดินทางมาเรียนของนักเรียน งบประมาณสาหรับค่าพาหนะมีจากัด ขาดผู้รับจ้างขนส่ง
(2) ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนและการศึกษาของบุตรหลานได้
เท่าที่ควร (3) การย้ายสถานที่เรียนของนักเรียน ออกนอกพื้นที่ตามผู้ปกครองทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของครูและโรงเรียน
ดังนั้นจากสภาพความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาของการบริหารงานและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาถึงการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยผู้วจิ ัยได้ใช้กรอบแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งมีการแบ่งขอบเขตภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) โดยแบ่งบริหารงานโรงเรียนออกเป็น 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการ
บริหารงานบริหารทั่วไป เพื่อ ศึกษาสภาพการบริหารงานโรงเรีย นขนาดเล็ก สังกั ดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และนาผลที่ได้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ และเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน (3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะใน
การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
1.ประสบการณ์ในการทางาน

ตัวแปรตาม
สภาพการบริ ห ารงานโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ตามขอบข่ายการบริหารงาน 4 ด้าน
1.ด้านการบริหารงานวิชาการ
2.ด้านการบริหารงานบุคคล
3.ด้านการบริหารงานงบประมาณ
4.ด้านการบริหารงานทั่วไป

สมมุตฐิ านของการวิจัย
ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 ที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยใช้กรอบแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แบ่งขอบเขต
ภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 39 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) โดยแบ่งบริหารงานโรงเรียนออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป
ประชากร
ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
จานวนผู้บริหาร 67 คน และครูผู้สอน 409 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 476 คน ในปีการศึกษา 2559
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กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในอ าเภอเชี ย งแสน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จานวนผู้บริหาร 20 คน และครูผู้สอน 122 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 142 คน ในปีการศึกษา
2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่และร้อยละ
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเอฟ ( F-test)
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทาการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการเชฟ
เฟ่ (Scheffe’s method)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่และการจัดเรียงลาดับข้อมูลจากมากไปหาน้อย
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ผู้ วิจั ย ศึ ก ษาค้ น คว้ า ทฤษฎี หลั ก การ แนวคิ ด เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บเรื่ อ งสภาพการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. น าข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการศึก ษามาสร้ างแบบสอบถามให้ ต รงกับเนื้อ หาแล้ วน าแบบสอบถามเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
3. นาแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์และความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนเนื้อหา ภาษาที่ใช้และข้อคาถามแบบสอบถาม เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อคาถาม ตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้มคี วามตรงตามเนื้อหา
4. นาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือก ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.5 ขึน้ ไป
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบ้านปางหลวง โรงเรียนปางหก โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว และ
โรงเรียนบ้านห้วยกล้า
6. นาแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคานวณหาค่ าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ
0.93
7. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดต่อผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอ
เชียงแสน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูตอบ
แบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือครู โรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอเชียงแสน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงเรียน
3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่กาหนด
4. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้รั บแบบสอบถามฉบับที่
สมบูรณ์ จานวน 142 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 142 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.20 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.30 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ
76.80 ตาแหน่งครู คิดเป็นร้อยละ 85.90 และมีประสบการณ์การทางาน 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.40
2. การวิ เคราะห์ส ภาพการบริห ารงานโรงเรีย นขนาดเล็ ก สั งกั ด สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
สภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
ในภาพรวม มีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการบริหารงาน
ทั่วไป มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาคือด้านการบริหารงานบุคคลมีความคิดเห็นในระดับมาก ด้านการบริหาร
งบประมาณมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ส่วนการบริหารงานวิชาการมีความเห็นในระดับปานกลาง ตามลาดับ
2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดทาแผนปฏิบัติการงานวิชาการ
รองลงมาคือ แนะแนวทางการเรียนให้กับผู้เรียน ส่วนปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตงิ านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านบุคคล ส่วนมีการจัดสรรบุคลากรในโรงเรียน
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัตหิ น้าที่ฝ่ายต่าง ๆ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
2.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการงาน
งบประมาณ รองลงมาคือ ปฏิบัติงานการเงินตามระเบียบราชการ ส่วนมีการประเมินผลการใช้งบประมาณ และผล
ของการดาเนินงานมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือส่งเสริมการดาเนินงานกิจการนักเรียน
รองลงมา คือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป และจัดทา
แผนปฏิบัติการงานบริหารทั่ว ไป ส่ว นมีอ าคาร สถานที่ที่เพีย งพอและเอื้อต่อ การจัด การเรีย นการสอน และการ
ปฏิบัตงิ าน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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3. การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริ หารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารงานโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานพบว่าสภาพการบริ หารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป
3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปีและค่าเฉลี่ย
ของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี แตกต่างกับค่าเฉลี่ยของผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 21 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปีแตกต่างกับ
ค่าเฉลี่ยของผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 21 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์
ในการทางาน 6-10 ปี แตกต่า งกั บค่ าเฉลี่ ย ของผู้ ที่มีประสบการณ์ การทางาน 16-20 ปีแ ละ 21 ปี ขึ้น ไป อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี แตกต่างกับค่าเฉลี่ยของผู้ที่มี
ประสบการณ์การทางาน 21 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี ค่าเฉลี่ย
ของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปีและค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แตกต่างกับ
ค่าเฉลี่ยของผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 16-20 ปี และ21 ปีขนึ้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี ค่าเฉลี่ยของผู้ที่
ประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี และค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อสภาพ
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แตกต่างกับค่าเฉลี่ย
ของผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 16-20 ปี และ21 ปีขนึ้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
4.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรมีการปรับลดภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนของครูผู้สอนลง
เพื่อจะได้ทาหน้าที่ในการสอนอย่างเต็มที่ ควรส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ควร
จัดหาสื่อ อุปกรณ์ที่มีความหลากหลายและเพียงพอต่อจานวนนักเรียนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ควร
ส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ และรัฐบาลควรส่งเสริมงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กใน
การจัดสรรสื่ออุปกรณ์ที่จาเป็นให้แก่โรงเรียนโดยไม่ใช้งบรายประมาณรายหัว
4.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ควรบรรจุครูให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ ควรสร้างขวัญและ
กาลังใจให้กับครู ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีการพิจารณาความดีความชอบตามความเหมาะสม
และยุติธรรม และมีการลงโทษตามสมควรหากมีการกระทาความผิด เมื่อมีครูย้ายออกควรให้มีการสรรหาครูแทน
ตาแหน่งที่ย้ายออกทันที ควรจัดบุคลากรครูให้ ครบชั้น โดยเอาจานวนชั้น/จานวนครู ไม่ใช่เอาจานวนครู/จานวน
นักเรียนและควรยืดเวลาสาหรับการขอย้ายสาหรับครูผู้ช่วยจาก 2 ปี เป็น 5 ปี รวมถึงตาแหน่งครูและผู้บริหารด้วย
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4.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวสาหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาด
เล็กเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ควรให้ความสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น
การปรับปรุงอาคารสถานที่ การจัดซื้อสื่อการสอนที่ทันสมัย ควรจัดให้มีงบประมาณสารองไว้สาหรับซื้อสื่อหรือ
อุปกรณ์โดยตรงสาหรับครูประจาชั้น ควรมีการสนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนอื่น หรืองบประมาณจากภายนอก
และควรส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบด้านงานงบประมาณ เข้าอบรมเกี่ยวกับเรื่องงานด้านการดาเนินงานงบประมาณ
4.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรหาวิธีลดภาระด้า นงานธุรการโรงเรีย นหรือเพิ่มบุคลากรสาย
สนับสนุนการสอนให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก ควรสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสาคัญและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน ในด้านวิชาการ ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ รัฐควรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเตอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและความเข้าใจที่ตรงกัน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต3 พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
ในภาพรวม มีการปฏิบัติในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้า นด้า น พบว่า ด้า นที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุ ด คื อด้า นการ
บริหารงานทั่วไป มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคล มีความคิดเห็นในระดับมาก
และด้านการบริหารงบประมาณ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ส่วนการบริหารงานวิชาการ มีความเห็นในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาผลวิจัยเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการจัดทาแผนปฏิบัติ
การงานวิชาการ แนะแนวทางการเรียนให้กับผู้เรียน ส่วนมีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานวิชาการมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ทั้งนีอ้ าจเนื่องมาจากครูไม่ครบตามรายวิชาเอก ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสอนไม่
เต็มเวลา เต็มความสามารถเพราะครูมภี ารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการสอน สอดคล้องกับชัชฎากรณ์ ไชยฤทธิ์ (2554,
หน้า101-104) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอาเภอแก
ลง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขนาดเล็กโดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ มีด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมี ด้านการวิจั ยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามี ด้านการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้านนิเทศการศึกษา และสอดคล้องกับสุภารัตน์ วีรวัฒนา(2557, 162) ได้
ทาการศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต
3 พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับแรก ดังนี้ ด้านการพัฒนาหรือการดาเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระและหลักสูตรท้องถิ่น
รองลงมาคือ ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดคือการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
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1.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านบุคคล และรายงานการปฏิบัติงานบุคคล
ให้ผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่รวมการพัฒนาบุคลากร การบารุงรักษาบุคลากร ที่เป็นการดาเนินการใด ๆ ให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ได้ผลตามที่หน่วยงานต้องการหรือให้ได้ผลดีขึ้นกว่าเดิม ดังที่ กิติมา ปรีดีดิลก
(2542, หน้า 18-22) ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการเพิ่มพูนและปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเต็มที่ และการพัฒนาบุคลากรเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนในหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดีย่ิงขึ้น สอดคล้องกับณัฐนิช ศรีลาคา (2558, หน้า 69) ได้ศึกษาการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่าการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การวางแผนอัตรากา
ลังและการดารงตาแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งและการรักษาวินัยและการออกจากราชการ
1.3 การบริ ห ารงานงบประมาณ ในภาพรวมพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เนื่ อ งจากมี ก ารจั ด ท า
แผนปฏิบัตกิ ารงานงบประมาณ การปฏิบัตงิ านการเงินตามระเบียบราชการ และรับการติดตามติดตามตรวจสอบจาก
คณะกรรมการและหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นรายหัว และไม่สามารถระดมทรัพยากรจากภายนอกได้
อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับสีตีซอปีเย๊าะ มือแยบาสอ (2556, หน้า 95–98) ได้ศึกษาการบริหารงานงบประมาณใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า ระดับการบริหารงาน
งบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมากคือ ด้านการขอ
อนุมัตงิ บประมาณ และด้านการจัดทางบประมาณอยูใ่ นระดับมากตามลาดับ ส่วนด้านการบริหารงานงบประมาณและ
ด้านการติดตามและรายงานผลอยูใ่ นระดับปานกลางตามลาดับ
1.4 ส าหรั บการบริ ห ารงานทั่ ว ไป ในภาพรวมพบว่ า อยู่ใ นระดั บมาก เนื่อ งจากมีก ารส่ ง เสริ ม การ
ดาเนินงานกิจการนักเรียน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีการจัดทาแผนปฏิบัติการงานบริหารทั่วไป และ
มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป สอดคล้องกับรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาส (2557, หน้า 82) ได้ทาการศึกษา
เรื่องการบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยด้านงานธุรการและ งานสารบรรณ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านงานกิจการนักเรียน ด้านงานอาคาร
สถานที่ และด้านทะเบียนและรายงาน
2. ผลการเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารงานโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่าสภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านที่แตกต่างกันได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่ อ งจากประสบการณ์ ใ นการท างานเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความช านาญในการปฏิ บั ติ ง าน เพราะ
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ประสบการณ์จะช่วยให้มีความเข้าใจ สามารถคาดการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้ จากประสบการณ์ที่เห็นมา ช่วยให้เกิด
ความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มาก จะสามารถนาประสบการณ์มาช่วยดาเนินงาน
ให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานมากขึ้น ดังที่ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรไพโรจน์ (2546, หน้า 67) ได้กล่าวไว้ว่า ประสบการณ์
อย่างหนึ่งก็มีผลต่อการรับรู้ความเชื่อของบุคคลนั้นและใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินเรื่องต่าง ๆ ต่อไป ประสบการณ์ทางานย่อม
ทาให้เกิดความชานาญ ทาให้เกิดความผูกพันกับอาชีพและองค์กรไปด้วย
2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 1- 5 ปี แตกต่างกับ
ค่าเฉลี่ยของผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 21 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์
ในการทางาน 6-10 ปี แตกต่างกับค่าเฉลี่ ยของผู้ที่มีประสบการณ์ก ารทางาน 16-20 ปี และ 21 ปีขึ้นไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับทินกร แก้วกัญญา (2555, หน้า 135) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 พบว่าการ
เปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารงานโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมประถมศึก ษา
อุบลราชธานีเขต 5 เมื่อจาแนกตามประสบการณ์การทางาน ในด้านการบริหารงานวิชาการ มีความเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับตรีโชค กางกั้น (2552, หน้า 96) ได้ทาการศึกษาสภาพและ
ปัญหางานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี พบว่า การ
เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจาแนกตามประสบการณ์ ผู้ที่มีประสบการณ์การทางานน้อย
กว่า 11 ปี ผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 11-15 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 16-20 ปี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ ในการทางาน 1-5 ปีแตกต่างกับ
ค่าเฉลี่ยของผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 21 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์
ในการทางาน 6-10 ปีแ ตกต่างกับค่า เฉลี่ย ของผู้ที่มีประสบการณ์ ก ารทางาน 16-20 ปี และ 21 ปี ขึ้น ไป อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี แตกต่างกับค่าเฉลี่ยของผู้ที่มี
ประสบการณ์การทางาน 21 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับปัทมา พุทธแสน (2551, หน้า
116-117) ได้ทาการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 พบว่า การเปรียบเทียบของสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึก ษาสัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึก ษาเพชรบูรณ์เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ใ นการ
ปฏิบัตงิ านในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
วางแผนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการสรรหา ด้านการคัดเลือกและด้านการจัด
สวัสดิการให้บุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนด้านการฝึกอบรมและพัฒนาและด้าน
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านไม่แตกต่างกัน
2.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี ค่าเฉลี่ย
ของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปีและค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แตกต่างกับ
ค่าเฉลี่ยของผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 16-20 ปี และ 21 ปีขนึ้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับ เรวดี รัตนะมาลา (2551, หน้า 92) ได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของ
สถานศึก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษานราธิ ว าสเขต1 พบว่า เมื่อ เปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารงาน
งบประมาณของสถานศึก ษาเกี่ยวกับการบริห ารงานงบประมาณในภาพรวม สภาพการบริ หารงานงบประมาณ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านที่แตกต่างกัน คือ ด้านการจัดทาและเสนอของบประมาณ
ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผล ด้านการบริหารการบัญชี เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ในภาพรวม ผู้ที่
มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มีสภาพการบริหารงานแตกต่างกับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20
2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 1- 5 ปี ค่าเฉลี่ยของผู้ที่
ประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี และค่าเฉลี่ยของผู้ที่ประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี มีความคิดเห็นต่อสภาพ
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แตกต่างกับค่าเฉลี่ย
ของผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 16-20 ปี และ 21 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาส (2557, หน้า81) ได้ทาการศึกษาเรื่องการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 พบว่าเมื่อทาการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านบริหารทั่วไป ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งพบว่าครูผู้ส อนที่มีประสบการณ์ก ารทางาน 10 ปีขึ้นไป มีระดั บการปฏิบัติงานบริห ารทั่ วไป
มากกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทางานต่ากว่า 10 ปี ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทางาน
มาก จะมีระดับการปฏิบัติงานบริหารมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อย และงานบริหารทั่วไปเป็นงานที่
เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการให้บริการแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อสื่อสาร
ข้อมูลไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทาให้ผู้รับผิดชอบ มอบหมายงานต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่า จึงทาให้การ
ดาเนินงานตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ข้อเสนอแนะในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต3 พบว่า
3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรมีการปรับลดภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนของครูผู้สอนลง
เพื่อจะได้ทาหน้าที่ในการสอนอย่างเต็มที่ ควรส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ควร
จั ด หาสื่ อ อุ ปกรณ์ ที่ มี ค วามหลากหลายและเพีย งพอต่ อ จ านวนนั ก เรี ย นและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย น
สอดคล้องกับกษม โสมศรีแพง (2554, หน้า 195-210) ได้ให้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานขนาดเล็กด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีดังนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านทรัพยากรในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีการให้โอกาสแก่ครูในการทางาน
แบบมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทาแผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการสร้างภาวะผู้นาทาง
วิชาการ สร้างทีมงานที่มีความรับผิดชอบโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันและมีการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้
เกิดความกระตือรือร้นเพื่อให้เกิดความสาเร็จอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
และชุมชน นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
3.2 ด้านการบริหารงานบุคคล ควรบรรจุครูให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ ควรสร้างขวัญและ
กาลังใจให้กับครู ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีการพิจารณาความดีความชอบตามความเหมาะสม
และยุติธรรม และมีการลงโทษตามสมควรหากมีการกระทาความผิด เมื่อมีครูย้ายออก ควรให้มีการสรรหาครูแทน
ตาแหน่ง ที่ ย้า ยออกทัน ที ซึ่ งสอดคล้อ งกั บส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้นฐาน (2558, หน้า 3-9) ได้
กล่ า วถึ ง ปั ญ หาที่ การขาดแคลนครู ควรแก้ ปั ญ หาโดยการยุ บ รวมหรื อ หลอมรวม โรงเรี ย นควรมี ก ารสรรหา
บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยสอน และใช้มาตรการในการบริหารจัดการ เช่น บู รณาการ ซึ่ งจะมีทั้งการบูรณาการ
เนื้อหาวิชาหรือบูรณาการชั้นเรียน มีหลักการสาคัญในการพัฒนาครู ก็คือไม่ทิ้งห้องเรียน เน้นการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนแบบบูรณาการ และควรมีการพัฒนาครูต้นแบบหรือครูมืออาชีพสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก การศึกษา
ทดลองโครงการครูพิเศษหมุนเวียนสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ( Mobile Teacher) และการสนับสนุนบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัตงิ านธุรการ การเงิน และพัสดุแก่โรงเรียนขนาดเล็ก
3.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวสาหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ควรให้ความสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านอื่น ๆ เช่น
การปรับปรุงอาคารสถานที่ การจัดซื้อสื่อการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับหรรษา ทับสี (2557, หน้า 66-67) ได้
ทาการศึกษา เรื่องการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้
เสนอแนวทางดังนี้ควรปรับปรุงพัฒนาการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ปรับเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัวใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน สนับสนุนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต แยกจากค่าใช้จ่ายรายหัว จั ดสรรเงินก้อนให้โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการเอง การใช้จ่าย
งบประมาณควรถัวเฉลี่ยจ่ายได้ แก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไม่ต้องการให้ยุบ
โรงเรียน หาแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และแนวทางการขยายผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน รวมทั้ง
เขตพื้นที่การศึกษาควรไปดูแลสนับสนุนให้กาลังใจโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่หา่ งไกล
3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรหาวิธีลดภาระด้านงานธุรการโรงเรียนหรือเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุน
การสอนให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก ควรสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสาคัญและมีส่ วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน ในด้านวิชาการ ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ รัฐควรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต
ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับรุ่งฤดี ศรแผลง ปลาส (2557, หน้า 82-83) ได้เสนอแนวทางในการ
บริหารงานทั่วไป ดังนี้ (1) งานธุรการและงานสารบรรณ ควรการจัดระบบงานธุรการและข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในงานธุรการ (2) งานอาคารสถานที่ โรงเรียนควรมีการสารวจความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับสนาม
กีฬาและอุปกรณ์ (3) งานทะเบียนและรายงาน โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรในงานได้รับการอบรมต่อเนื่อง (4)
งานกิจการนักเรียน โรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมตาม ความถนัดของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกตามความถนัด ความสามารถของตนเอง (5) งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในด้านวิชาการ กิจกรรม ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ (6) งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนควรสร้างครูให้เป็นนักประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียน โดยการจัดส่งครูเข้าอบรมในด้านนี้เฉพาะ (7) งาน
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนและหน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดให้มีการประชุมอบรมสัมมนาถึงบทบาท หน้าที่
ของกรรมการสถานศึกษา โดยจัดให้มกี ารพัฒนาและเพิ่มเติมความรู้แก่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ด้านวิชาการ ควรมอบหมายงานตามความถนัดและความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัตงิ านวิชาการ
และส่งเสริมให้ครูมกี ารจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ด้านบุคคล ควรจัดสรรตาแหน่งบุคลากรครูให้เพียงพอและตรงตามวิชาเอกตามที่โรงเรียนต้องการ และ
การสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครู ในการปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ด้านงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวสาหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการ และควรให้ความสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านอื่นๆ
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรหาวิธีลดภาระด้านงานธุรการโรงเรียนหรือเพิ่มบุคลากรสายสนับสนุนการ
สอนให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก และควรสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสาคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ควรศึกษาหารูปแบบการพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สามารถสาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยการสนับสนุนจากบุคคล
หลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.น้าฝน กันมา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้คาปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแก้ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่งิ ในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวมรวมข้อมูล จน
ทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่สูงของอาเภอแม่สรวย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2
The study on the Conditions of Academic affair Administration of Hill tribe
School in Mae-Sroi District of Chiangrai Primary Educational Service Area
Office 2.
อรพรรณ มูลละ1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Orahan Moonla1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่สูงของอาเภอแม่สรวย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงาน
วิชาการของโรงเรียน จานวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสอบถาม
ปลายเปิด นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่สูงของอาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านงานวิจัยในชัน้ เรียน
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่สูงของอาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังนี้
2.1 ด้านงานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ สถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
2.2 ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครัง้
2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 ด้านการนิเทศภายใน ได้แก่ สถานศึกษาควรมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง

1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : kruoil.nyn@gmail.com
2
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2.5 ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรวัดผลและประเมินผลการศึกษาอิงตาม
มาตรฐานของหลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คาสาคัญ: บริหารงานวิชาการ

Abstract
The purposes of this study were to study on the conditions of academic affair administration of hill tribe
school in Mae-Sroi District of Chiangrai primary educational service area office 2. The target group of the study
consisted of 52 educational administrators and academic teachers in hill tribe schools in Mae-Sroi District of
Chiangrai primary educational service area office 2. The instruments used for collecting data were rating scale
and open-ended questionnaires. The collected data were then analyzed in the forms of frequency, percentage,
mean and standard deviation. The results of this study were as follow:
1. The state of academic administration was rated at a high level in overall. The highest level was
Curriculum and Curriculum Development while the lowest level was Classroom Action Research.
2. The guidelines for development of academic administration of the hill tribe school in Mae-Sroi District
of Chiangrai primary educational service area office 2 are as follow:
2.1 In term of Curriculum and Curriculum Development which includes school should improve and
develop the school curriculum to be appropriate with the local conditions.
2.2 In term of Classroom Action Research which includes school should motivation for classroom
action research of teacher at least 1 story for 1 term.
2.3 In term of Teaching and Learning Management which includes school should support mainly on
teaching learning activities through student-centered model.
2.4 In term of Internal Supervision which includes school should provide the supervisions for
teachers frequency and continuously.
2.5 In term of Educational Evaluation which includes school should has the school measurement
process follow by the Basic Education Curriculum 2001
In term of Quality Assurance in Education which includes school should be able to raise teachers’
awareness in term of Quality Assurance in Educationfuture.
Keywords: Academic affair Administration

บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา ในมาตรา 49 ได้ตราไว้ว่า บุคคลย่อมมี
สิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3)
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พ.ศ. 2553 ซึ่งนับได้ว่าเป็นกาบริการของรัฐที่จัดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างน้อย 12 ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าเพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (2555-2559) ที่ได้กล่าวถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงโดย
ต้องดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาอยู่ 4 ประการ คือ ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบการ
บริหารจัดการศึกษาใหม่ พัฒนาครูคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกให้ได้คนดี คนเก่ง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากเอกชนในการจัด
การศึกษา และปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุง่ จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ กาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคน ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 (2559:1) ได้มีนโยบายเพื่อให้
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพสู ง สุ ด ในตน มีค วามรู้ ทัก ษะที่แ ข็ ง แกร่ ง และเหมาะสม โดยได้ มีน โยบายในการเร่ ง รั ด ปฏิรูป
การศึกษา ขั้นพื้นฐานให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลกให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐาน
วิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ ตน
เป็นแบบอย่างที่ดแี ก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับ
วิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับภาระการจัดการศึ กษาในระดับที่ต่ากว่าปริญญาตรี โดยมี
การแบ่งระบบการบริห ารจั ดการตั้งแต่ระดับชาติ ระดั บเขตพื้นที่ การศึกษาและระดับสถานศึกษา ซึ่ง ทุกระดับมี
ความสาคัญยิ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนและรับผิดชอบการดาเนินงานตามขอบข่ายที่รับผิดชอบ โดยสถานศึกษาเป็น
หน่วยงานระดับปฏิบัติที่สาคัญที่สุด มีภารกิจหลักคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยนในทุก ด้ า น โดยผู้ บริ หารสถานศึกษาถื อได้ ว่าเป็ น ผู้ที่มีบทบาทสาคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การศึกษาให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะการบริหารงานด้านวิชาการ
ดังนัน้ งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารการศึกษา ส่วนงานด้านอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบที่จะ
ทาให้สถาบันดาเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนควรจะรับผิดชอบเป็นผู้นาของครูในด้าน
วิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือการให้ความรู้แ ก่นักเรียนในด้าน
วิชาการ โดยการทางานร่วมกับครู กระตุน้ เตือนครู ให้คาแนะนาครู และประสานงานให้ครูทุกคนทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในการสอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ได้จัดการศึกษาตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจั ดแบ่งขนาดโรงเรียนเพื่อบริหารจัดการตามจานวนนักเรียนคือ
ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120 คน) ขนาดกลาง (นักเรียน 121-540 คน) ขนาดใหญ่ (นักเรียน 541-1,200 คน) ขนาดใหญ่
พิเศษ (นักเรียนมากกว่า 1,201 คน) (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2548, หน้า 5) โดย
ในปี 2559 นี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ได้กาหนดนโยบายสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนจัดทาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น รวมทั้ ง จั ดทาโครงการพั ฒ นาใน 5 กลุ่ม สาระวิชา คื อ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ สั งคม ภาษาอัง กฤษ และ
วิทยาศาสตร์ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2, หน้า 29)
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และจากสรุปผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 ที่ ผ่านมา พบว่าผลการทดสอบของนักเรียนต่ากว่า
ระดับชาติในเกือบทุกรายวิชา โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สูง หรือพื้นที่กันดาร (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2, 2559) จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการ
บริหารจัดการของโรงเรียน ในด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มี
ส่วนสาคัญและมีผลต่อการจัดการศึก ษาเป็ นอย่า งยิ่งและเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็ นไปตามที่ค าดหวั ง
ผู้บริ ห ารควรมีก ารวางแผนการทางานอย่า งเป็ น ระบบเพื่อ การจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ก้ า วทั น ต่อ การ
เปลี่ยนแปลง โดยจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น อยู่ที่ผลสาเร็จของงานวิชาการ
เป็นสาคัญ การบริหารการศึกษานั้นแท้จริงคือ การบริหารและการจัดการให้ได้ผลผลิตของระบบการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่าแผนงานวิชาการเป็นแผนงานที่มีความจาเป็นและสาคัญสูงสุด (ทรงเพชร
ใจทน, 2551) ผู้ศึกษาเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนในอาเภอแม่สรวย จึงสนใจที่ จะศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 ว่าการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้นาผลจากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาของโรงเรียนในอาเภอแม่สรวยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงของอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพืน้ ที่สูงของอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ตัวแปรต้น
1. ผู้บริหาร ครู
1.1 ระดับการศึกษา
1.2 ประสบการณ์การทางาน
1.3 เพศ
1.4 อายุ
การบริหารเชิงคุณภาพ
1. Plan
2. Do
3. Check
4. Action

ตัวแปรตาม

การจัดการศึกษาทางวิชาการของสถานศึกษา
1. งานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
2. งานวิจัยในชัน้ เรียน
3. งานจัดการเรียนการสอน
4. งานนิเทศภายใน
5. งานวัดผลและประเมินผล
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่สูงของอาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้
ประชากรคือ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนพื้นที่สูง ในอาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 จานวน 330 คน
กลุ่มตัวอย่าง จะใช้เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนที่ตั้งอยูใ่ นพืน้ ที่สูงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 2 อันได้แก่ โรงเรียนในตาบลท่าก๊อ ตาบลวาวี ตาบลเจดีย์หลวง ตาบลศรีถ้อย และตาบลป่าแดด
จานวน 25 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร 27 คน ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการ จานวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง
เครื่องที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่สูงของอาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตร และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพืน้ ที่สูงของอาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ดังนี้
2.1 ด้านงานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ สถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
2.2 ด้านงานวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครัง้
2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.4 ด้านการนิเทศภายใน ได้แก่ สถานศึ กษาควรมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
2.5 ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาควรวัดผลและประเมินผลการศึกษาอิงตาม
มาตรฐานของหลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.6 ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาควรสร้ า งความตระหนั ก ให้ ค รู เ ห็ น
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิ จั ย การศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ชาการโรงเรี ย นพื้น ที่ สู ง ของอ าเภอแม่ ส รวย สั ง กั ด
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีประเด็นที่นามาอภิปรายดังนี้
1. ระดั บการบริ ห ารบริ ห ารงานวิชาการโรงเรี ย นพื้น ที่ สู ง ของอ าเภอแม่ส รวย สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยภาพรวมทั้ง 6 งานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงาน
- Proceedings -

1100

วิชาการเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารการศึกษา ตามแนวคิดของ (ภิญโญ สาธร, 2546, หน้า 232) ที่กล่าวว่า งาน
วิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียนเป็นชีวิตจิตใจของสถาบัน ส่วนงานด้านอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบที่จะทาให้สถาบันดาเนิน
ไปด้วยความราบรื่นเท่านัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะรับผิดชอบเป็นผู้นาของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะ
หน้าที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการทางานร่วมกับ
ครู กระตุ้นหรือเตือนครูให้คาแนะนาครูและประสานงานให้ครูทุกคนทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการสอน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (วราภรณ์ อริยธนพนธ์, 2552, หน้า 89) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ ปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหาร งานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวม มีการปฏิบัตใิ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารการเรียนการสอน ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อย
ที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และงานวิจัยของ (ตรีโชค กางกั้น, 2552, หน้า 65) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสิงห์บุรี ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีสภาพการบริหารงานด้านกิจกรรมนักเรียน
เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านการเรียนการสอน และมีสภาพการบริหารงานด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ
การเรียนการสอนเป็นอันดับสุดท้าย ส่วนปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
โรงเรียนมีปัญหาการบริหารงานด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็น
ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ และมีปัญหาการบริหารด้านกิจกรรมนักเรียนเป็นอันดับสุดท้าย
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของการบริหารงานวิชาการ พบว่า ด้านที่มีระดับการบริหารงานวิชาการอยู่ใน
ดับมากคือ งานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร รองลงมาคือ งานจัดการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล
ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงของอาเภอแม่สรวยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนหลากหลายชนเผ่า วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงภาษาก็แตกต่าง
กันไปในแต่ละชุมชน นอกจากนั้นนักเรียนชนเผ่ายังมีปัญหาในด้านการอ่านออกเขียนได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่อนข้างต่า โรงเรียนจึงให้ความสาคัญกับงานด้านหลักสูตร ให้มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ตามบริบทพื้นที่ของโรงเรียนมากที่สุด รวมไปถึงกระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่
ให้ความสาคัญเป็นพิเศษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเหล่านี้ให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (สุ กันยา ดลสถิต, (2556, หน้า 68) ได้ ทาการศึกษาเรื่อ งการบริ หารงานวิชาการของครูใ นโรงเรี ยนสังกั ด
สานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและการนาไปใช้ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามลาดับ และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ (สุภาวดี บุญสิทธิ์, 2557, หน้า 65) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาล
นครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
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และเมื่อพิจารณางานที่มีระดับการปฏิบัติน้อยกว่าด้านอื่นๆ คือ งานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
งานวิจัยในชัน้ เรียนเป็นเรื่องใหม่สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามองว่าเป็นหน้าที่
ของครูผู้สอน จึงทาให้ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สฤษติ์ กุลภา, 2548, หน้า 67) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการตามแนว
ทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า
ข้าราชการครูมคี วามคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมาได้แก่ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามลาดับ
ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยของ (จีรศักดิ์ อินทร์หอม, 2549,
หน้า 69) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดของสานักงานเขตปทุมธานี ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงาน
วิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและเปรียบเทียบโอน
ผลการเรียน ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการนิเทศ การศึกษา และด้านการพัฒนา
ระบบการประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึกษา มีค่ า เฉลี่ ยอยู่ในระดั บมาก ส่ วนด้า นการวิจั ย เพื่อพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการแนะแนวการศึกษาด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ ชุมชน ด้าน
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
มาจาก เหตุผลเกี่ยวกับเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น เจตคติของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งอาจเห็นว่า งานวิจัย
เป็นเรื่องยุง่ ยาก ซับซ้อน และขาดความรู้ในเรื่องการวิจัย
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่สูงของอาเภอแม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จากการศึกษาได้พบแนวทางการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนทั้ง 6
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้าน
การวัดผลประเมินผลการศึกษา ด้านการนิเทศภายในและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีปัญหาการดาเนินงาน
วิชาการหลายประการ ไม่วา่ จะเป็น ปัญหาครูย้ายบ่อย ครูสอนไม่ครบชั้น ตลอดจนสื่อและเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการ
จัดการศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ชัยรัตน์ ล้าฤทธิ์, 2551, หน้า 70) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและ
ปัญ หาการบริห ารงานวิชาการของโรงเรี ยนในเครือ บดิน ทร์เดชา ผลการศึ กษาพบว่า สภาพการปฏิบัติง านการ
บริหารงานวิชาการในเครือบดินทร์เดชาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการปฏิบัติในระดับมากในด้านการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาตามลาดับ สาหรับปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือ
บดินทร์เดชาโดยภาพรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาน้อยในด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา จัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ด้านการคัดเลือก
หนังสือแบบเรียน ตามลาดับ ส่วนปัญหาระดับปานกลางคือ ด้านการพัฒนาหรือดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
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การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการและด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ตามลาดับ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างดีย่ิงจาก รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทร
วิภ าต อาจารย์ที่ปรึ ก ษา ที่ ค อยให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า แก้ ไ ข ตรวจทาน ความถูก ต้อ งเรี ย บร้ อ ยและข้ อ บกพร่ อ ง
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในการพิจารณาเครื่องมือ ได้แก่ ดร.สุนทร คล้ายอ่า อาจารย์ประจาคณะวิทยาลัย
การศึกษา นายสนิท นันทชัย ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยน้าขุ่นวิทยา และ นายเกรียงไกร ฟูธรรม ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านป่าบง ท้าวแก่นจันทร์ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ
ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อบุพการี ครอบครัวที่เป็นผู้ให้กาลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณท่านอาจารย์
ประจาคณะวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจน รุน่ พี่ เพื่อนนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ทุกท่านที่ให้คาแนะนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดใี นระหว่างการศึกษาด้วยดีมาตลอด
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและส่งคืนผู้ศึกษาครบตามจานวน รวมถึงท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้
กล่าวนามไว้ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและให้กาลังใจ
คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากผลงานการศึกษาค้นความฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ หากมีส่งิ ใดที่ขาดตกบกพร้องหรือผิดพลาด ประการใด ผู้ศึกษาขออภัย
มา ณ ที่นดี้ ้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป
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การศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
The Study States of Quality Management System in World Class Standard
Schools under The Jurisdiction of Secondary Educational Service Areas 36 of
Phayao Province
สายรุง่ มีหลาย1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Sayrung Meelai1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จาแนกตาม
ตาแหน่งและขนาดโรงเรียน และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จานวน 35 คนและครูผู้สอนจานวน 219 คน รวม 254 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T-test และความถี่
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพฯ จาแนกตามตาแหน่งในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพฯ จาแนกตามขนาดโรงเรียน ในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. แนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพฯ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการมากที่สุด คือ การนา
องค์กร มีแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนแนวทาง
การบริหารจัดการระบบคุณภาพฯ เพื่อนาโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม
คาสาคัญ: การบริหารจัดการระบบคุณภาพ โรงเรียนมาตรฐานสากล
1
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Abstract
The objectives of this independent study were to study states and compare Quality Management
System for World class standard schools under Secondary Educational Service Areas 36 of Phayao province
classified by positions and school size, and to study the trend of Quality Management System for World class
standard school under Secondary Educational Service Areas 36 of Phayao province. The sample were 254
people that decided to 35 school administrators and 219 teachers. The data were analyzed by using mean,
Standard diviation, T-test, and Frequency.
The results of this study were as follow:
1. States of Quality Management System for World class standard schools under Secondary Educational
Service Areas 36 of Phayao in overall view was the good level.
2. Comparing stats of Quality Management System on the position are overall view was different but
not significant.
3. Comparing state of Quality Management System on the position size area in overall view was
different but not significant at level 0.05 in measurement.
4. The trend of Quality Management System in the most problem and obstacle is the leading
organization. The way to solve this is to give the opportunity to the stakeholders participating in. And the Trend
of Quality Management System for guiding the school overcome the standard of World class standard schools
estimating is to wing the participative management.
Keywords: Quality management system, World class standard school

บทนา
การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมโลกที่ เกิด ขึ้น อย่า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารไร้พรมแดนทาให้แต่ละประเทศต้องหันมารวมกลุ่มกันเพื่อให้มีอานาจในการต่อรองในด้าน
เศรษฐกิจ รวมถึงความเข้มแข็งทางสังคม วัฒนธรรม มีความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ร่วมกันมากขึน้ ในขณะเดียวกัน สังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข่าวสาร ทาให้คนต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้นาไปสู่การ
พัฒนาระบบเศรษฐกิ จของประเทศ และยังเป็นแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้หลาย ๆ ประเทศหันมาปฏิรูปการศึกษา
คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชีส้ าคัญประการหนึ่งสาหรับความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ
ศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศที่อยูร่ อดได้หรือคงความได้เปรียบก็คือประเทศที่มีอานาจ
ทางความรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งในยุคโลกไร้พรมแดนนี้ คนต่างชาติเข้ามาทางานและประกอบอาชีพใน
ประเทศไทยมากขึ้น ขณะเดียวกันกับคนไทยก็มีโอกาสไปทางานและประกอบอาชีพในต่างประเทศมากขึ้นด้วยเช่นกัน
(สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555, หน้า 3)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553 เน้นให้มีการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นด้วยการปฏิรูปการศึกษา เน้นให้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาครู
ตลอดจนการบริหารจัดการซึ่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาจาเป็นต้องเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
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และความต้องการของสังคมปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 24) แต่สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการ
นากระบวนการศึกษามาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคน สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแยกจัดเป็นการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา จึงกาหนดให้มีนโยบายสาหรับใช้เป็นกลไกในการบริหารการศึกษาเพื่อสนองต่อการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ โดยมีวสิ ัยทัศน์สาคัญคือเป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เป็นประเทศ
ชัน้ นาในกลุ่มอาเซียน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ อีก
ทั้งยังพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา นาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพระดับสากล (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2552, หน้า 6)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานได้เห็นความจาเป็นจะต้องเร่งหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาทักษะและความสามารถให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่จะเติบโตเป็นคนไทยที่มีความคิดเป็นสากล
แข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดารงอยูใ่ นเวทีนานาชาติได้อย่างรูเ้ ท่าทัน สมศักดิ์ศรี ได้ประโยชน์
ในสิ่ ง ที่ ค วรจะได้ รับและมีคุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ ดี สามารถด ารงชีวิต อยู่ร่ว มกั น อย่า งสงบ สั น ติ ถ้ อ ยที ถ้ อ ยอาศั ย และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school) จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่
สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน นามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งเริ่มดาเนินการกับโรงเรียนนาร่องจานวน 500 โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และขยายผลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2
จานวน 232 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 732 โรงเรียน ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ
Learning to Know, Learning to do, Learning to live together และ Learning to be รวมถึงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (Thailand Quality Award : TQA) (สานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2557ข, หน้า 3) และให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้
ความเรียงขั้นสูง โลกศึกษา และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึน้ โรงเรียนมาตรฐานสากลมีจุดเน้นคือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
สามรถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และมีจิตร่วมรับผิดชอบในสังคม
โลกรวมถึงเน้นการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) และยังบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) อีกทั้งการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม ตลอดจน
การจัดการเรียนการเสนอในบริบทของการผสมผสานความเป็นสากล เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษา สามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ และในอนาคตพวกเขาสามารถเป็นบุคคลสาคัญส่วนหนึ่งของชาติ ในการขับเคลื่อ นการพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ เป็นกลไกสาคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะ
ทาให้ เกิ ด ลั กษณะต่อ การเรี ย นการสอน อั น จะส่ งผลกระทบต่อนั ก เรี ย น ซึ่ง เป็ น เป้ า หมายปลายทางของการจั ด
การศึกษา ระบบบริหารจัดการ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเป้าหมายเป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กรให้มีผลต่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทาง การดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (Thailand Quality Award : TQA) มา
พัฒนาขีดความสามารถ ด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มวี ธิ ีปฏิบัตแิ ละผลการดาเนินการในระดับมาตรฐานโลก
เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) สาหรับ
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ประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินการประเมิน TQA ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนิ นการประเมิน
คือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในด้านการศึกษาได้มีการนาแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์กร สถานศึกษา
ต่าง ๆ กาหนดเกณฑ์ในการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนโดย
ยึดหลักการดาเนินงาน เชิงระบบเพื่อช่วยให้องค์กร โรงเรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ (สานักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2555ข, หน้า 2) สาหรับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดเกณฑ์
การประเมินการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมาตรฐานสากลปี 2559 – 2560 เรียกว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (OBECQA) เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนในโครงการนาเกณฑ์ดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้โดยเทียบเคียงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน คือ 1) การนาองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3)
การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6)
การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์ (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2557ก, หน้า 1)
จากประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับ
รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Quality Awards : OBECQA) ปีงบประมาณ
2558 มีโรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัลจานวน 62 โรงเรียน ในจานวนทั้งหมด 732 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
8.47 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีน้อยมาก และโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ที่เข้าร่วมโครงการจานวน 30 โรงเรียน พบว่า ยังไม่มีโรงเรียนใดผ่านเกณฑ์การประเมิน ทัง้ นี้อาจ
เป็นไปได้ 2 กรณี คือ โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือโรงเรียนยังไม่พร้อมรับการประเมิน สาหรับโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา มีจานวน 7
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม โรงเรียนภูซางวิทยาคม โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคมและโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เป็น
โรงเรียนที่ดาเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม และกาลังอยู่ใน
ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนั้ น ด้วยเหตุที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Quality Awards : OBECQA) มีจานวนน้อยมากและโรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับสากลทั้งในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพ
ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาในฐานะบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงมีความสนใจศึกษาการดาเนินการของโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะส่วนของการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ซึ่งถือเป็นกระบวนการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อให้ทราบแนวทางการดาเนินตามระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จะนาไปสู่
การประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Quality Awards :
OBECQA) ตลอดจนทราบปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาและแนวทางการดาเนินการระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ซึ่งผู้ศึกษา
คาดหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ การวางแผนกล
ยุ ทธ์ แ ละโครงการต่า ง ๆ รวมถึ ง เป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศให้ ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาเห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นา
การศึกษาด้วยระบบคุณภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จาแนกตามตาแหน่ง
3. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จาแนกตามขนาดโรงเรียน
4. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
1. ตาแหน่งแตกต่างกันมีสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่างกัน
2. ขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่าง
กัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจั ย ครั้ ง นี้เป็ นการศึก ษาสภาพการบริ ห ารจัด การระบบคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นในโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จานวน 7 โรงเรียน โดยเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ

ผลการศึกษา
1. สภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อทาการพิจารณารายหมวด พบว่า มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากทุกหมวดเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หมวด 1 การนาองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ หมวด 5 การมุง่ เน้นบุคลากร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 3 การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หมวด 7 ผลลัพธ์ และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ พิจารณารายละเอียดเป็นรายหมวด
ผลการศึกษาพบว่า
1.1 หมวด 1 การน าองค์ ก ร (Leadership) สภาพการบริ ห ารจั ด การระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา หมวด 1 การนาองค์กร อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อทาการพิจารณารายข้อ พบว่า มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมาคือ ผู้บริหารเป็นผู้มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยสุด คือ ผู้บริหารสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอย่างที่ดใี นการปฏิบัตงิ าน
1.2 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) สภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา หมวด 2 การวางแผน
เชิงกลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก เมื่อทาการพิจารณารายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ โรงเรียนกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่สะท้อนว่าสามารถดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ รองลงมา
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คือ โรงเรียนกาหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับองค์กร ระดับแผนงาน ระดับโครงการ และโรงเรียนกาหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ของแผนงาน โครงการและ
กิจกรรม เช่น จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
1.3 หมวด 3 การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus) สภาพการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดพะเยา หมวด 3 การมุง่ เน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับมาก เมื่อทาการพิจารณารายข้อ พบว่า
มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีชอ่ งทางรับข้อมูลข่าวสารและข้อร้องเรียนที่
สะดวกและรวดเร็ว เช่น เว็ปไซต์ของโรงเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการให้บริการ
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนนาข้อมูลจากการสารวจความพึงพอใจมาใช้ใน
การปรับปรุงการบริการของโรงเรียนให้ดขี นึ้
1.4 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge
Management) สภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อทาการ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และนาไปใช้งานง่าย มีความปลอดภัยของข้อมูล รองลงมาคือ ระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของทิศทางและความต้องการของโรงเรียน และ
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ระบบ ICT ของโรงเรียนมีความทันสมัยทางานได้อย่างคล่องตัวอยูเ่ สมอ
1.5 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) สภาพการบริหารจัดการ ระบบคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา หมวด 5 การมุ่งเน้น
บุคลากรอยู่ในระดับมาก เมื่อทาการพิจารณารายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร รองลงมาคือ บุคลากรที่มีความรู้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ใน
ตาแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผลการประเมินนาไปประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย
1.6 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management) สภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการอยู่ในระดับมาก เมื่อทาการพิจารณารายข้อ พบว่า มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ และ
บริหารทั่วไป และโรงเรียนออกแบบและสร้างนวัตกรรมในกระบวนการทางานโดยอาศัยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ความคุ้มค่า และประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ โครงสร้างการบริหารงานมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
ตามสายงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือผู้บริหารจัดการกระบวนการทางานไปสู่การปฏิบัติโดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
1.7 หมวด 7 ผลลัพธ์ (Performance Results) สภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา หมวด 7 ผลลัพธ์อยู่ในระดับ
มาก เมื่อทาการพิจารณารายข้อ พบว่า มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการ
แสดงผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย รองลงมาคือ โรงเรียนนาเสนอแนวโน้มการดาเนินการของ
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ผู้บริหารเป็นข้อมูลสารสนเทศ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนจัดระบบประเมินผลการดาเนินงานทุกด้าน
ของการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐาน สากล
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จาแนกตามตาแหน่ง พบว่า
มีสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายหมวด
พบว่า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และหมวด 7 ผลลัพธ์ ตาแหน่งแตกต่างกันมีสภาพการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า มีสภาพการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายหมวด พบว่า หมวด 2 การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวด 3 การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การ
จัดการกระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ ขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. การวิ เ คราะห์ ต ามข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
4.1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
มากที่สุดคือ หมวด 1 การนาองค์กร โดยมีสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคจากโครงสร้างการบริหารยึดตัวบุคคล
มากกว่าองค์ก ร ผู้ บริหารขาดความรู้ และความเข้า ใจการบริหารด้วยระบบคุณ ภาพ มีก ารโยกโยกย้า ยผู้บริหาร
บ่อยครั้ง รองลงมาคือ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มีสาเหตุของปัญหาและอุป สรรคมาจาก
การดาเนินงานตามโครงการสรุปได้ ไม่ครบ ไม่นาผลการวิเคราะห์และการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาองค์กร และ
ระบบ ICT ภายในโรงเรียนไม่คล่องตัว และสุดท้ายคือหมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีสาเหตุของปัญหาและ
อุปสรรคจากการกาหนดกลยุทธ์องค์กรไม่ชัดเจน
4.2 แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ หมวด 1 การนาองค์กร มีแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา ได้แก่ เปิดโอกาสให้
ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ผู้บริหารกระจายอานาจการตัดสินใจไปยังกลุม่ /ฝ่าย/งานมาก
ขึ้น สร้างความตระหนักและทาความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ และกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และสร้างนวัตกรรมของโรงเรียนในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ ส่วนหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ มีแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา ได้แ ก่ ใช้งบประมาณพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว จัดทารูปแบบการเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบและนาข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์
เพื่อหาจุดเด่น/จุดด้อยและการพัฒนาต่อไป
4.3 แนวทางการบริ ห ารจั ด การระบบคุ ณ ภาพเพื่ อ น าโรงเรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น โรงเรี ย น
มาตรฐานสากลมีแนวทางดังนี้ โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้บุคลากรทุกฝ่าย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ มีการวางแผนการนิเทศ กากับ และติดตาม ผลการ
ดาเนินงานเป็นระยะเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา กาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
นาไปสู่การปฏิบัตจิ ริงให้บุคลากรทุกคนทาความเข้าใจเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ชัดเจน เช่น การ
ประชุม สัมมนา เป็นต้น ให้ความสาคัญแก่บุคลากรและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียในการเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตาม
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โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และประเมิน ติดตามผลการบริหารงานตามกลยุทธ์และเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย และกาหนดตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมายให้ชัดเจน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
สภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อทาการพิจารณารายหมวด พบว่า หมวดมีการ
ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ หมวด 1 การนาองค์กร และหมวดที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ และหมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีวิสัยทัศน์ที่จะนาโรงเรียนก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2555) เกิดผลทาให้ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (ธัญญชล ทองสา, 2556, หน้า
43) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการระบบคุณภาพกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และงานวิจัยของ (อรรถพล วงศ์บุปผา,
2556, หน้า 61) ทาการศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดสิงห์บุรี
หมวดการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้งานวิจัยของ (ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง,
2557, หน้า 82) เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึก ษา เขต 11 จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พบว่า การบริ ห ารจั ด การระบบคุ ณ ภาพของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรียงลาดับหมวด 1 การนาองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และหมวด 4 การ
วัด การวิเคราะห์และการัดการความรู้มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด งานวิจัยของ (เมธี ทองคา, 2558, หน้า 102) เรื่อง การบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ยังพบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (สุวทิ ย์ โคตรวงษ์, 2558, หน้า 77) ที่ทาวิจัยเกี่ยวกับ การบริหารจัดการระบบคุ ณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบว่า การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทั้ง 7 หมวด เมื่อพิจารณารายหมวดสามารถอภิปราย
ผล ได้ดังนี้
1.1 หมวดการนาองค์กร (Leadership) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อทาการพิจารณารายข้อ พบว่า มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้บริหารเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชน
บริหารงานด้วยหลักการมีส่วนร่วมและการกระจาย ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร พร้อมกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดาเนินการตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ธัญญชล ทองสา, 2556, หน้า 43) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการระบบคุณภาพกลุ่ม
โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 หมวด 1 การนา
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องค์กรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ (ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง, 2557, หน้า 83) เรื่อง การศึกษา
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
จังหวัดปทุมธานี พบว่า หมวดการนาองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับของ (เมธี ทองคา,
2558, หน้า 104) เรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมวด 1 การนาองค์กร ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้งานวิจัยของ (สุวิทย์ โคตรวงษ์, 2558, หน้า 78) ที่ทาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบว่า การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลหมวด 1 การนาองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากทุกข้อ
1.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อทาการพิจารณารายข้อ
พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนกาหนดตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ภายใน
องค์กรอย่างชัดเจน มีแผนปฏิบัตกิ ารและดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด และมีกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศั กยภาพของบุคลากร มีการกาหนดค่าตัวเลขที่ต้องการจะ
บรรลุตามตัวชีว้ ัด มีการปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและรายงาน
ผลการดาเนินการให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุ น งบประมาณ วัสดุ และวิธีการที่
เหมาะสม และการให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ของแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม เช่น จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค จึงทาให้การปฏิบัติอยู่ในระดับมากในทุกข้อโดยสอดคล้องกับ
การศึกษาของ (ธัญญชล ทองสา, 2556, หน้า 47) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการระบบคุณภาพกลุ่ม
โรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 หมวด 2 การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกันกับงานวิจัยของ (เมธี ทองคา, 2558, หน้า 105) เรื่อง การ
บริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุวิทย์ โคตรวงษ์, 2558, หน้า 79) ที่ทาการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพในหมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์มีภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
1.3 หมวด 3 การมุง่ เน้นนักเรียนและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย (Student and Stakeholder Focus) ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก อาจเนื่องจากโรงเรียนมีช่องทางรับข้อมูลข่าวสารและข้อร้องเรียนที่สะดวกและรวดเร็ว ผ่านเว็ปไซต์
โรงเรีย น มีการประชาสัม พัน ธ์กิ จกรรมสร้ างสัม พัน ธ์อ ย่า งหลากหลายแก่ นัก เรี ยนและชุมชนอย่า งต่อเนื่อ งและ
สม่าเสมอ และมีการกาหนดความจาเป็นและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีการสอบถามความ
พึงพอใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ (ธัญญชล ทองสา, 2556, หน้า 49) ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารจัดการระบบคุณภาพกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ (ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง, 2557, หน้า 85) เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดปทุมธานี พบว่า
หมวด 3 การมุง่ เน้นผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เมธี
ทองคา, 2558, หน้า 106) เรื่อง การบริ หารจัดการระบบคุ ณภาพในโรงเรีย นมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมวด 3การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ในภาพรวมมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก นอกจากนี้งานวิจัยของ (สุวิทย์ โคตรวงษ์, 2558, หน้า 81) ที่ทาวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลหมวดการมุง่ เน้นผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
1.4 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge
Management) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากโรงเรียนจัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และนาไปใช้งานง่าย มีความปลอดภัยของข้อมูล ระบบสารสนเทศของโรงเรียนตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของทิศทางและความต้องการของโรงเรียน มีการวัดผลการดาเนินการให้
ทันต่อความต้องการและทิศทางของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการแจ้งผลการวิเคราะห์แก่บุคลากรทราบเพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินการ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการการศึกษาของ (ธั ญญชล ทองสา, 2556, หน้า 51) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และงานวิจัยของ (ศิวาภรณ์
เพ็ชรคงทอง, 2557, หน้า 86) เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดปทุมธานี พบว่า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ (เมธี ทองคา, 2558, หน้า 107) เรื่อง การ
บริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้งานวิจัยของ (สุวิทย์ โคตรวงษ์, 2558, หน้า 81-82) ที่ทาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่พบว่า การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน
1.5 หมวด 5 การมุง่ เน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจมาจาก
การที่ทุกโรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร มีการอบรมและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีระบบการนิเทศ กากับติดตามการ
ทางานเป็นระยะเพื่อให้บุคลากรสามารถนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงาน บุคลากรมี
ขวัญและกาลังใจจากการบริหารงานด้วยความโปร่งใส่และการยกย่องชมเชยสนับสนุนให้พัฒนาตนเองของบุคลากร
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ(ธัญญชล ทองสา, 2556, หน้า 53) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 หมวด
การมุ่งเน้นบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ (ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง, 2557, หน้า 87)
เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดปทุมธานี พบว่า หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้ อ งกั บงานวิจั ย ของ (เมธี ทองค า, 2558, หน้า 109) เรื่อ ง การบริ ห ารจั ด การระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมวดการ
มุง่ เน้นบุคลากร ในภาพรวมมีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก นอกจากนี้งานวิจัยของ (สุวิทย์ โคตรวงษ์, (2558, หน้า 82)
ที่ทาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน ที่พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
1.6 หมวดการจัดการกระบวนการ (Process Management) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก
โรงเรี ยนมีโครงสร้า งการบริหารงานมีความชัดเจนและครอบคลุมภารกิจทุก ด้าน น าไปสู่ก ารปฏิบัติได้ มีการน า
นวัตกรรมที่สร้างมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ มีกระบวนการทางานที่อาศัยเทคโนโลยี โรงเรียนมีกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุนสอดคล้องกับพันธกิจและส่งเสริมความเป็นเลิศของโรงเรียน ตลอดจนการส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อนามาปรับปรุงแนวคิดให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีระบบ
การนิเทศการปฏิบัตงิ านสอนและงานหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ธัญญชล ทอง
สา, 2556, หน้า 55) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการระบบคุณภาพกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัด
เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ (ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง, 2557, หน้า 88) เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดปทุมธานี
พบว่า หมวด 6 การจัดการกระบวนการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เมธี ทองคา,
2558, หน้า 110) เรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐาน สากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุวิทย์ โคตรวงษ์, 2558, หน้า 83) ที่ทาวิจัยเรื่อง การบริหาร
จัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบว่า การ
บริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลหมวด 6 การจัดการกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
1.7 หมวด 7 ผลลัพธ์ (Performance Results) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนมี
การแสดงผลลัพธ์ดา้ นการมุง่ เน้นผู้เรียนและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย นาเสนอแนวโน้มการดาเนินการของผู้บริหารเป็นข้อมูล
สารสนเทศ รายงานข้อมูลในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายเกี่ยวกับผลผลิต นาเสนอผลลัพธ์ด้านงบประมาณ
การเงิน แสดงผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นาของฝ่ายบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล นาเสนอผลการดาเนินงาน ด้านข้อมูล
ข่าวสาร สารสนเทศงาน วิเคราะห์ครอบคลุมผลลัพธ์แล้วนาเสนอผลลัพธ์ที่สาคัญด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน นาผลการวิเคราะห์มาจัดลาดับความสาคัญในการปรับปรุงผลการดาเนินการ จาแนกตามความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มผู้เรียน และจัดระบบประเมินผลการดาเนินงานทุกด้านของการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการศึกษาของ (ธัญญชล ทองสา, 2556, หน้า 57) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารจัด การระบบคุณภาพกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวั ดเชียงราย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 หมวด 7 ผลลัพธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ (ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง, 2557,
หน้า 89) ที่ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดปทุมธานี พบว่า หมวด 7 ผลลัพธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้ อ งกั บงานวิจั ย ของ (เมธี ทองค า, 2558, หน้ า 111) เรื่อ ง การบริ ห ารจั ด การระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมวด 7
ผลลัพธ์ ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ (สุวิทย์ โคตรวงษ์, (2558, หน้า 84) ที่ทา
วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน ที่พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลหมวด 7 ผลลัพธ์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จาแนกตามตาแหน่ง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะการบริหารจัดการหมวด 5 การมุง่ เน้นบุคลากร มีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งมาจากการที่บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ยังได้รับ การนิเทศ
กากับติดตาม มีการประชุมสัมมนาและการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรจึงได้รับความรู้และ
เกิดความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพมากขึ้น โดยผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นา
ทางความคิดและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรให้ ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้พัฒนาอย่างเต็มที่โดย
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน เพื่อ
นาไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) แต่เมื่อพิจารณาราย
หมวดหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และหมวด 7 ผลลัพธ์ ตาแหน่งแตกต่างกันมีสภาพการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ และหมวด 7 ผลลัพธ์มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติน้อยกว่าหมวดอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
ดาเนินการในสองหมวดนี้ถึงแม่จะมีระดับการปฏิบัติอยู่มากแต่เป็นไปได้ที่จะขาดความเข้าใจที่แท้จริง หมวดผลลัพธ์
นัน้ เป็นหมวดที่ต้องรวบรวมข้อมูลจากหมวดอื่น ๆ เพื่อมาจัดกระทาและนาเสนอต้องรอการส่งข้อ มูลจากหมวดต่าง ๆ
ถึงจะดาเนินการได้และเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดาเนินการ ส่วนหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้อาจจะติดขัดในเรื่องของการนาเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะโรงเรียนมาตรฐานสากลมักจะมีครูและบุคลากรที่
อาวุโสประจาการอยู่มาก การเรียนรู้เทคโนโลยีและการนามาใช้ในการจัดการความรู้จึงเป็นเรื่องยาก
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า มีสภาพการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีความพร้อมของปัจจัยที่จะนามาสนับสนุนการบริหารจัดการระบบคุณภาพมากกว่า เช่น
งบประมาณ ชุมชน บุคลากร อาคารสถานที่ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เมธี ทองคา, 2558, หน้า 126128) ได้ศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า ขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีผลต่อการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลแตกต่างอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีระดับการ
ปฏิบัตกิ ารมากกว่าโรงเรียนใหญ่ และขนาดดกลางตามลาดับ เมื่อพิจารณารายหมวด พบว่า หมวด 1 การนาองค์กร
และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิต ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
การนาองค์กรนั้นผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างสม่าเสมอพร้อม ๆ กับผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษจึงทาให้มีความรู้ความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ที่จะนาโรงเรียนไปสูก่ ารเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วน
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนขนาดกลางถึงจะมีผล
การปฏิบัตใิ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมากแต่อาจจะเป็นการปฏิบัตทิ ี่ไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริง
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4. ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
4.1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
มากที่สุดคือ หมวด 1 การนาองค์กร โดยมีสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคจากโครงสร้างการบริหารยึดตัวบุคคล
มากกว่าองค์ก ร ผู้ บริหารขาดความรู้ และความเข้า ใจการบริหารด้วยระบบคุณ ภาพ มีก ารโยกโยกย้า ยผู้บริหาร
บ่อยครั้ง ปัญหาน้อยที่สุดคือ หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคจากการกาหนดกล
ยุทธ์องค์กรไม่ชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารมีความสาคัญมากในการนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียตัง้ ความหวังกับผู้บริหารไว้ค่อนข้างสูงโดยมอบภาระการนาองค์กรให้ผู้บริหารเป็นหลัก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ประทีป ศรีเพชรเจริญ, 2558, หน้า 127) ได้ศึกษาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมี 3
หมวด ได้แก่ การมุง่ เน้นผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย การนาองค์กร และการจัดการกระบวนการ
4.2 แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
เรียงลาดับจากมากเป็นจากข้อ 4.1 คือ หมวดการนาองค์กร มีแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา ได้แก่ เปิดโอกาส
ให้ผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ผู้บริหารกระจายอานาจการตัดสินใจไปยังกลุ่ม/ฝ่าย/งาน
มากขึ้น สร้างความตระหนักและทาความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ และกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ และสร้างนวัตกรรมของโรงเรียนในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขของ
(ประทีป ศรีเพชรเจริญ, 2558, หน้า 127) ที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ของโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง พบว่าการแก้ไขปัญหาการนาองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา กาหน ด
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย สร้างคุณค่าและทาให้
เกิดความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม
4.3 แนวทางการบริ ห ารจั ด การระบบคุ ณ ภาพเพื่ อ น าโรงเรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้บุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ มีวางแผนการนิเทศ กากับ และติดตาม ผลการดาเนินงานเป็นระยะเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขและพัฒนา กาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนาไปสู่การปฏิบัตจิ ริง ให้บุคลากร
ทุกคนทาความเข้าใจเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลให้ชัดเจน เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น ให้
ความส าคั ญ แก่ บุค ลากรและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการด าเนิน งานตามโครงการโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล และประเมิน ติดตามผลการบริ หารงานตามกลยุทธ์และเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และกาหนด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายให้ชัดเจน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของ (เมธี ทองคา,
2558, หน้า 151) กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีการสารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามาใช้
ในการกาหนดแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพ และต้องทันกับความต้องการและทิศทางการจัดการศึกษา
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การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย
THE STUDY OF STATE OF ADMINISTRATION VIA THE PRINCIPLE OF GOOD
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EDUCATION REFORM OF ADMONISTRATOR OF SCHOOL UNDER THE SEONDARY
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สวาท ชานาญยา1* และ โสภา อานวยรัตน์2
Sawart Chamnanya1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึก ษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลัก ธรรมภิบาลของผู้ บริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย
และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 36 จั ง หวั ด เชี ย งราย ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ผู้ อ านวยการและรอง
ผู้อานวยการ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จานวน 40 โรงเรียน
จานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการบริ หารสถานศึก ษาโดยใช้ห ลั ก ธรรมภิบาลของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึก ษาในภาพรวมและรายด้ า นอยู่ใ นระดั บมาก เรี ย งตามล าดั บค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย คื อ ด้ า นการ
บริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมภิบาล ด้านการบริหารงาน
วิชาการโดยใช้หลักธรรมภิบาล และด้านการบริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมภิบาล
ข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย พบว่า 1) ด้านงานบริหารวิชาการ
โดยใช้หลักธรรมภิบาล คือ สถานศึกษาควรใช้หลักคุณธรรมและหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการจัดการศึกษา
2) ด้านงานบริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมภิบาล คือ สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีส่วนร่วมรับผิด ชอบใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และควรมี
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author :
2
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ระบบติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 3) ด้านงานบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมภิบาล คือ สถานศึกษาควร
ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และ 4) ด้านงานบริหารทั่วไปโดยใช้หลั กธรรมภิบาล คื อ
สถานศึกษาควรจัดระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานบริหารทั่วไป และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทางาน
เป็นทีม
คาสาคัญ: การบริหารสถานศึกษา หลักธรรมภิบาล

Abstract
The purpose of this independent study was to study of state of administration via the principle of good
governance Implementation according to approaches to Education Reform of Administrator of School under the
Secondary Education Service Area Office 36, Chiang Rai Province and suggestions of State of Administration via
the Principle of Good Governance Implementation According to Approaches to Education Reform of Administrator
of School under the Secondary Education Service Area Office 36, Chiang Rai Province. Data were collected from
92 people through the questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage,
mean and standard deviation.
The findings were as follows; A view of the school administrators for state of administration via the
principle of good governance Implementation according to approaches to Education Reform of Administrator of
School under the Secondary Education Service Area Office 36, Chiang Rai Province in overall were at high level
and data on the other side at high level, consisting of 4 aspects as follows: general administration, personal
management, academic affair management and budgeting management.
Suggestions of state of administration via the principle of good governance implementation according to
approaches to Education Reform of Administrator of School under the Secondary Education Service Area Office
36, Chiang Rai Province as follows: 1) For academic affair management, the administrators should apply
principle of ethics and stakeholders participation in education management. 2) For budgeting management, the
administrators should give awareness to teachers and staffs for school resources responsibility, and set up
monitoring and evaluation frameworks toward budget management. 3) For personal management, the
administrators should promote and develop to potential of teachers and staffs. 4) For general administration, the
administrators should organize monitoring and evaluation frameworks for general administration and create to
participation in teamwork.
Keywords: Educational Administration, Principle of Good Governance

บทนา
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน เกิดจากปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบจนทาให้เกิดความ
จาเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาอันเนื่องมาจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์
ทั้ ง ทางด้ า นอุ ต สาหกรรม การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ภาวการณ์ แ ข่ ง ขั น ในตลาดโลก รวมทั้ ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้การศึกษายุคใหม่ต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
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ข่าวสารข้อมูลเป็น สามารถนามาพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งเป็นบุคคลที่มคี วามสาคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่
ความสาเร็จ ซึ่งคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม มีความมุ่งมั่น ขยัน
อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นาสูง เป็นคนกล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าตัดสินใจ
มีคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม มีวุฒิภ าวะทางอารมณ์สู ง เป็ น บุค คลแห่ งการเรี ย นรู้ แ ละมีค วามจริ ง ใจ ดั งนั้น การบริ ห าร
สถานศึกษาให้มีความก้าวหน้า จึงมีการพยายามหาวิธีให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้ที่
อยู่ในองค์กร แนวคิดหนึ่งที่นามาใช้ในการบริหารสถานศึกษา คือ แนวคิดการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน
นานาชาติว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการทาให้องค์การประสบความสาเร็จ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่ชัดเจนไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2551พ.ศ.2555 เพื่อมุ่งเน้นและส่ งเสริมให้ห น่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้แก่ ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชนและ
สถาบันอุดมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสู่มาตรฐานสากลเพื่อบรรลุเป้าประสงค์
ประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
จากข้อมูลทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้กาหนด
จุดเน้นการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) จุดเน้นด้านผู้เรียน คือ นักเรียนมี
สมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสมและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 2) จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึ กษา คือ ครูได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา มี
ความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ
กาลังใจในการทางาน องค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องวางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม และ 3) จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ คื อ
สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
และหน่วยงาน กลุ่ม ศูนย์ ในสังกัดทุกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้กาหนดกล
ยุทธ์การปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559 และมีกระบวนการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม (สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36, 2559ก, หน้า 1-49) โดยมีรูปแบบการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารที่ได้กาหนดไว้ คือ
การบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานทั่วไป ด้วยเหตุน้ี การบริหารงานดังกล่าวอาจเกิดปัญหา
ด้านการบริหารจัดการ ดังเช่น ปัญหาโครงสร้างหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกัน ข้อบกพร่องในการ
บริหารงานในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสส่งผลต่อการ
ปฏิบัตริ าชการที่ไม่บรรลุผลความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้
นาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาอย่างจริงจัง ความสาเร็จของ
งานและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด และไม่สามารถแข่งขันกับโรงเรียนใน
ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และนานาประเทศได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้
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หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย
และข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาดังกล่าว เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาโดย
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย
(2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยใช้กรอบหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (สานักงาน ก.พ.ร. มติคณะรัฐมนตรีในการประชุ มเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555)
ประกอบด้วย10 หลัก ได้แก่ 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) หลักการ
ตอบสนอง(Responsiveness) 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) 6)
หลักการมีส่วนร่วม(Participation) 7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) 8) หลัก นิติธรรม (Rule of Law) 9)
หลักความเสมอภาค(Equity) 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
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ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จานวน 40 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ จานวน 40 คน และ
รองผู้อานวยการ จานวน 52 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 92 คน (ข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดเชียงราย, 2559)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่ง งาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ความถี่ (f) และ ค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสรุปและจัดเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.99
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. นาหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า
1.ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาโท ตาแหน่งรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา และมีประสบการณ์การทางาน 21 ปีขนึ้ ไป
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2. ผลการศึกษาข้อมูลสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย
สภาพการบริ หารสถานศึก ษาโดยใช้ห ลั ก ธรรมภิบาลของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารงาน
บุคคลโดยใช้หลักธรรมภิบาล ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักธรรมภิบาล และด้านการบริหารงบประมาณโดย
ใช้หลักธรรมภิบาล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมและรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยข้ อ ที่มีค่ า เฉลี่ ยสู ง สุด คือ สถานศึก ษาได้ มีก ระบวนการประสานความร่ว มมือ กั บทุ ก ฝ่ ายในการพั ฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษา (หลักการมีส่วนร่วม) และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาได้ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (หลักประสิทธิผล)
2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาได้มีการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีอยูใ่ ห้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (หลักประสิทธิภาพ) มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาได้มีระบบสารสนเทศการบริหารงบประมาณและพัสดุที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ (หลักประสิทธิภาพ) มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบ าล ในภาพรวมและรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาได้มีกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่มีประสิทธิภาพ (หลักประสิทธิผล) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาได้มีระบบการประเมินผลการ
ทางานสามารถสะท้อนผลการปฏิบัตงิ านได้จริง (หลักประสิทธิผล) มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมและรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาได้มีการทบทวนกระบวนการทางานเพื่อประเมินความคุ้มค่าใ นการ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมและโครงการต่ า ง ๆ (หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ) และข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ สถานศึ ก ษาได้ น า
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา (หลักนิติธรรม)
3. ผลการศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้ ห ลั ก ธรรมภิ บ าลของ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัด
เชียงราย
3.1 ด้านงานบริหารวิชาการโดยใช้หลักธรรมภิบาล คือสถานศึกษาควรใช้หลักคุณธรรมและหลักการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ควรจัดระบบนิเทศและติดตามการบริหารงานวิชาการ
ควรมีการกระจายอานาจการบริหารจัดการให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดทาข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการเรียนของผู้เรียน ควรส่งเสริมให้แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านโครงการเกี่ยวกับการ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และควรจัดให้มีการเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู้ผู้เรียน
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3.2 ด้านงานบริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมภิบาล คือ สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ควรมีระบบการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณ ควรวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
ควรมีการกาหนดแนวปฏิบัตดิ ้านงบประมาณของสถานศึกษาผ่านโครงการกิจกรรม และควรมีการกาหนดปฏิทินการ
ปฏิบัตงิ านตลอดจนขั้นตอนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการตามแผนงานที่วางไว้
3.3 ด้านงานบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมภิบาล คือ สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร ควรใช้หลักนิตศิ าสตร์และคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้บุคลากรทางานอย่าง
มีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ควรสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากร ควรจัดระบบติดตามการบริหารงานบุคคล
ควรมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน เพื่อให้นโยบายในการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา และควรให้หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน
ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการนิเทศและติดตามผลการทางาน
3.4 ด้านงานบริหารทั่วไปโดยใช้หลักธรรมภิบาล คือ สถานศึกษาควรจัดระบบนิเทศ ติดตามผลการ
ดาเนินงานบริหารทั่วไป ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทางานเป็นทีม และควรจัดทาข้อมูลสารสนเทศร่ว มกันเพื่อ
นาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานบริหารและจัดทาคาของบประมาณประจาปี

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมภิ
บาล ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักธรรมภิบาล และด้านการบริหารงบประมาณโดยใช้หลักธรรมภิบาล เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมและรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยข้ อ ที่มีค่ า เฉลี่ ยสู ง สุด คือ สถานศึก ษาได้ มีก ระบวนการประสานความร่ว มมือ กั บทุ ก ฝ่ ายในการพั ฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเป็นหลักการมีส่วนร่วม เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาโดยนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้น การบริหารงานแบบกระจายอานาจโดยให้สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและเกื้อหนุนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
ผู้เรียนให้มปี ระสิทธิภาพ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดเชียงราย จึงได้
บริหารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษาของจารุ
วรรณ สุรินทร์. (2554, หน้า 1-8 แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของจุตติมา ชานาญเพชรและชญาพิมพ์ อุสาโห. (2014,
หน้า 110-120)
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาได้มกี ารจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่มี
อยู่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหลักประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบพัสดุประจาปี การจาหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตาม
ระเบียบของพัสดุก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี เพื่อตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ หากพบวัสดุที่ชารุด นามา
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ซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีอยูใ่ ห้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือจาหน่ายออกตามสภาพของพัสดุและดุลพินิจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างเพื่อทาหน้าที่จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อนามาใช้ในการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน ซึ่งผลการศึกษานี้ขัดแย้งกับ
ผลการศึกษาของพระสกล ญานธมฺโม (อินทร์คล้าย) (2556, หน้า 82-86) และจุตติมา ชานาญเพชรและชญาพิมพ์
อุสาโห. (2014, หน้า 110-120)
3. ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมและรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาได้มีกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหลักประสิทธิผล อาจจะเป็นเพราะว่าสถานศึกษาได้นาหลักการบริหารงานคุณภาพ
PDCA มาใช้ในการบริหารโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการติดตามตั้งแต่ก่อนการดาเนินงาน
เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนการทาโครงการและกิจกรรม การติดตามระหว่างการดาเนินงานโครงการ เพื่อตรวจดู
ว่าการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้หรือไม่ หากพบปัญหาและอุปสรรคสามารถแก้ไขปัญหาได้
ทัน ท่ว งที และภายหลัง การด าเนินงานเสร็ จแล้ว เพื่อน าสารสนเทศที่ ได้ มาปรั บปรุ งและพั ฒนาโครงการและกิ จ
กรรมการบริหารงานในปีถัดไป ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของรสริ น แสงสุวรรณ และนิภา ศรีไพโรจน์ (2557, หน้า
1-14) และพระสุธศิ ักดิ์ สุภกิจฺโจ (เขียวหวาน) (2554, หน้า 93-97)
4. ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมและรายข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาได้มีการทบทวนกระบวนการทางานเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักประสิทธิภาพ เนื่องจากงานบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ
บริหารองค์กรและอานวยความสะดวกและให้บริการงานบริหารอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ ได้แก่ งานเลขานุการงานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ งานพัสดุ งานบัญชีการเงิน งาน
วางแผนและนโยบาย งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานรับนักเรียน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การ
ประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา และงานบริหารจัดการอื่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิช าการ งบประมาณ
บุคลากร และการบริหารทั่วไป โดยเน้นการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนงานและแผนปฏิบัติงานที่ ได้กาหนดไว้ และสถานศึกษาได้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงานเป็นประจา และได้มีการทบทวนกระบวนการทางานเพื่อประเมินความคุ้มค่าก่อนการปฏิบัติกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ ในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของไพฑูรย์ สุขผลานันท์
(2558, หน้า 58-60) แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของอุไรวรรณ แก้วบาง และมารศรี สุธานิธิ (2556, หน้า 1-14) และ
วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก, วิโรจน์ มุทุกันต์ และมนูญ ศิวารมย์ (2556, หน้า 1-10)
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การศึกษาสภาพปัจจุบนั และแนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
The study of current condition and development solutions being learning
organization in the 21 century of schools under Phayao Municipality, Phayao
province
พรนภา มันดี1* และ โสภา อานวยรัตน์ก้ว2
Pornnapha Mundee1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึก ษาสภาพปั จจุบัน การเป็นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
และครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จานวน 6 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559
จานวน 146 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในภาพรวมสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสภาพปัจจุบัน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือด้านรูปแบบความคิด รองลงมา คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ด้านการคิดเชิงระบบและด้านการเป็นผู้รอบรู้ ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการเรียนรู้ของทีม
แนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา พบว่า 1) ด้านการคิดเชิง ระบบ บุ คลากรในสถานศึก ษาควรมีการวางแผนการทางานร่ วมกัน ส่ งเสริมให้
บุคลากรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดระบบการทางานให้รวดเร็วและมีคุณภาพ 2) ด้านการเป็นผู้รอบรู้
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาต่อ และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆอยู่เสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษารู้
บทบาทหน้าที่ของตน 3) ด้านรูปแบบความคิด ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อโลกในยุคศตวรรษที่
21 4) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมสร้างวิสัยทัศน์ที่เป็นไปในทางเดียวกัน และทุกคน
สามารถปฏิบัตไิ ด้ 5) ด้านการเรียนรู้ของทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมทีม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทีมให้มี
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ความรู้ความสามารถมากขึ้น มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิ ดชอบร่วมกัน สร้างบรรยากาศในการประชุมให้เป็น
กันเอง
คาสาคัญ: องค์กรแห่งการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21

Abstract
The purpose of this independent study was to study of current conditions being learning organization in
the 21 century of schools under Phayao Municipality, Phayao Province and to study development solutions being
learning organization in the 21 century of schools under Phayao Municipality, Phayao Province. Data were
collected from school administrators and teachers of 6 schools in 2016 school year, 146 people, through the
questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard
deviation.
The results showed that the overall of current conditions being learning organization in the 21 century of
schools under Phayao Municipality, Phayao Province were at high level and data on the other side at high level
as follow: Model thinking, Creating a share vision, Systems thinking, Being well-Informed and Team learning.
The development solutions being learning organization in the 21 century of schools under Phayao
Municipality, Phayao Province as follows: 1) For systems thinking: the administrators should promote the staff to
plan to work together, to promote the staffs to use of information technology in working for quality. 2) For
personal mastery: the administrators should promote the staffs to study in higher education, learning new
technology, being self-learning, training, learning process in schools and knowing mantle continuously. 3) For
mental model: the administrators should encourage the staff to be create work design, systematic planning, and
work solutions with communication model according education for the 21 century. 4) For share vision: the
administrators should promote, give opportunities and motivate to the staffs to be sharing opinions, ideas,
transforming the visions clearly for working in organization that everyone can practice. And 5) For team learning:
the staffs should listen to the opinions of the team members that as part of team development to be more
knowledge including assign to responsibility together and creating informally meeting.
Keywords: Learning Organization, 21 CENTURY

บทนา
กระแสของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้เปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อ
รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตัวของบุคคลในทุกระดับของสังคม ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แผนงานและกรอบ
นโยบายการบริหารพัฒนาประเทศ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 รวมถึง
นโยบายและแผนการปฏิบัตงิ านขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงมิติดา้ นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล มีคุณภาพและ
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ยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ,
2558, หน้า 1)
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการนาหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้และมีจิตใจที่สานึกใน
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้
แข็งแกร่งเอื้อต่อการพัฒนาตน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559, 2554, หน้า
74) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้สถานศึกษา
เป็นหน่วยงานปฏิบัตทิ ี่มีความสาคัญที่สุด โดยเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ให้บริการแก่เยาวชน และประชาชนในเขตบริการ
โดยตรง และระบุ ใ ห้มีก ารปรั บเปลี่ ย นระบบการบริห ารจั ด การ บุ ค ลากรทางการศึก ษา ผู้ เรี ย น และเทคโนโลยี
การศึกษา ต้องพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้( Learning Organization) และสถานศึกษาต้องเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 45 อ้างอิงใน กิตติภัทร แก้วเพชรบุตร, 2557, หน้า 2)
ทั้งนี้เทศบาลก็เป็นอีกองค์ กรหนึ่งที่มีโรงเรียนในสังกัด มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดทุกด้าน โดยได้มีการจัดทาแผนงาน โครงการ และจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พร้อม
กาหนดวัตถุประสงค์ แนวนโยบาย และมีการประเมินแผนงานเป็นระยะ รวมถึงให้การส่งเสริม สนับ สนุนการพัฒนา
สถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ พ ร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษา โดยจั ด อบรมครู แ ละผู้ บ ริ ห าร สนั บ สนุ น
งบประมาณ ซึ่งมีสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ แต่ก็ยังพบอุปสรรคใน
การบริหารจัดการศึกษาของเทศบาลที่สาคัญก็คือขาดความคล่องตั วในการบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา
แม้ว่าเทศบาลจะได้ รับการจัดสรรงบประมาณ แบบให้เงินอุ ดหนุน เป็นก้อ น แต่ระเบีย บปฏิบัติ ซึ่งโรงเรีย นสังกั ด
เทศบาลมีอานาจการสั่งจ่ายงบประมาณได้ไม่เกิน 3,000 บาท ส่งผลให้การดาเนินการบางแผนงาน หรือโครงการมี
การชะลอตัว ผลสาเร็จตามเป้ าหมายไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่มีความต้องการ การบริหารจัดการศึกษา จะต้องมี
ผู้บริหารที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ผู้บริหารเทศบาล
จะต้องให้ความสาคัญกับการศึกษาเป็นอันดับแรก สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริม
การบริหารจัดการศึกษาระดับเทศบาลด้วยว่า จะต้องส่งเสริมให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารเทศบาล มีความรู้
ความสามารถ เข้าใจการบริหารจัดการศึกษา มีวิสัยทัศน์ มีนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ควรบูรณาการงานทุกด้านของเทศบาล และมีระบบการทางานเป็นเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอก พัฒ นาระบบการบริ หารจัด การศึกษาให้ เป็ น “องค์ก รแห่ งวั ฒนธรรมคุณภาพ” (ส านัก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 1)
สานักงานเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของเทศบาล
มีสถานศึกษาในสังกัด 6 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ตาดรุณเวทย์)
โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บารุง) โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญา
อุปถัมภ์) และ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระบบให้
เป็นไปตามสาระบัญญัติแห่งชาติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 รวมทั้งการจัดการศึกษาตามนโยบายและการกากับดูแล
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ของกองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งนายกเทศมนตรีและผู้บริหารเทศบาล มีวิสัยทัศน์ คือ “เทศบาลเข้มแข็ง
ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข” โดยเฉพาะนโยบายที่มุ่งเน้น ส่งเสริมด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
ของเทศบาลเมืองพะเยาซึ่งให้ความสาคัญของการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนสร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพและเรียนรู้ร่วมกัน มีการจัดอบรม
ในด้านทักษะความรู้ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในสังกัดเป็นประจา มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดหยั้งและต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 และยังส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จะเห็นได้จากผลงานของครูและนักเรียนทางด้านวิชาการ และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่การที่จะพัฒนาให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ได้ จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ที่จะส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเทศบาลเมืองพะเยายังไม่
ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากครูและบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง มีบางส่วนขาดความ
รับผิดชอบในการทางาน ไม่รู้จักบทบาทของตนเอง ไม่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ความไม่
เพียงพอในแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ งบประมาณซับซ้อน และการจั ดสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ไม่
ต่อ เนื่อ ง เนื่อ งจากมีก ารเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารของเทศบาลและนโยบายการบริ ห ารตามวาระ ดั ง นั้น การที่
สถานศึกษาจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบาย
และทิศทางการจัดการศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา จะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีหน้าที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ อันจะช่วยนาสถานศึกษาให้ไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ
(กองการศึกษาสานักงานเทศบาลเมืองพะเยา, 2558, หน้า 1-2)
ด้วยความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางพัฒนาการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนาผลการวิจัยไป
ใช้ในการพั ฒนาสถานศึกษาในสังกั ดเทศบาลเมืองพะเยาให้เป็นองค์กรแห่งการเรีย นรู้ในการจั ดการองค์ก รให้ มี
ประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์การศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
1. แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.1 ความเป็นมาขององค์กรแห่งการเรียนรู้
1.2 แนวคิดพืน้ ฐานขององค์กรแห่งการเรียนรู้
1.3 องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้
1.4 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การในศตวรรษที่ 21
2.1 ความหมายการพัฒนาองค์การ
2.2 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การ
2.3 กระบวนการพัฒนาองค์การ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3.1 แนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน
3.1.2 ด้านผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา
3.2 แนวคิดในด้านทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

สภาพปัจจุบันและแนวทางพัฒนาการเป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาลเมือ งพะเยา
จังหวัดพะเยา

4. การบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
4.1 มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.2 นโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาล
เมืองพะเยา
4.3 ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาในครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและแนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบเพื่อทานิยามศัพท์เฉพาะและนามาเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้ า งแบบสอบถามให้ ต รงกั บเนื้อ หาแล้ ว น าแบบสอบถามเสนอต่อ อาจารย์ ที่ปรึ ก ษาเพื่อ พิจ ารณา
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
5. นาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.5 ขึ้นไปไว้ใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อคาถาม ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้
ภาษา
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จังหวัดเชียงราย
ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (สันป่าก่อ)จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ในการแล้ว
นามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 แสดงว่าแบบทดสอบมีค่า
ความเชื่อมั่นอยูใ่ นระดับสูง (ภาคผนวก ฉ)
7. จัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. นาหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืน โดยการนัดหมายกาหนดการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม15-20 วัน ซึ่งในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ฉบับสมบูรณ์จานวน 146 ชุด จากทั้งหมด 146 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเก็บข้อมูลในครั้ง
นี้
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโดยการหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลแนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และเรียงความถี่จากมากไปหา
น้อย

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า
ลการศึกษาสภาพปั จ จุ บัน การเป็ น องค์ กรแห่ง การเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ของสถานศึก ษาในสัง กั ด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในภาพรวมสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสภาพ
ปัจจุบันอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือด้านรูปแบบความคิด รองลงมา คือ ด้า นการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ด้านการคิดเชิงระบบและด้านการเป็นผู้รอบรู้ ส่วนด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการเรียนรู้ของทีม
โดยผลการวิจัยสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในแต่ละด้านสรุปได้ ดังนี้
1.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้านการคิดเชิงระบบ ในภาพรวมสภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมากทุกรายการ ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นานวัตกรรมทางการศึกษามาช่วย
ในการวางแผนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รองลงมา คือ นารูปแบบทางดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบ
ความคิดให้สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรในศตวรรษที่ 21 ได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษา
สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้รวบรวมแนวคิดและการทางานของบุคลากรในสถานศึกษา
1.2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้านการเป็นผู้รอบรู้ ในภาพรวมสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมากและปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี ความรู้ ความสามารถ ในการ
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์ที่ทันสมัยกับยุคศตวรรษที่ 21 รองลงมา คือ สถานศึกษามีความโปร่งใสในการใช้
งบประมาณสามารถตรวจสอบและมีความพร้อมในการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวั ตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 และ สถานศึกษามีสิ่งอานวยความสะดวกและเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจัดให้มี ห้องสมุด ห้องอัจฉริยะ
ห้องสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้าอย่างทันสมัย
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1.3 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้านการรูปแบบความคิด ในภาพรวมสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า สภาพปัจจุบันอยูใ่ นระดับมากที่สุด มากและปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับการฝึกทั กษะ
ในเรื่องการคิดเชิงสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 21 รองลงมา คือ สถานศึกษามีการประชุม
ปรึกษาหารือ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ สามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองกับผู้ร่วมงานให้เกิดความคิดใหม่ๆที่สามารถนาไปพัฒนาองค์กรใน
ศตวรรษที่ 21 ได้เสมอ
1.4 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในภาพรวมสภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสถานศึกษามีการ
ประชุม อบรม เพื่อกระตุน้ ให้มกี ารเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ สถานศึกษามีการติดตามความก้าวหน้า
และประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรในศตวรรษที่ 21 ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษาสามารถสร้างภาพอนาคตขององค์กรในศตวรรษที่ 21 ให้ชัดเจน
1.5 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้านการเรียนรู้ของทีม ในภาพรวมสภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลางและมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากรในสถานศึกษามีการ
วางแผนการปฏิบัตงิ านในสถานศึกษาร่วมกัน รองลงมา คือบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการอบรมและเรียนรู้วิธีการ
ทางานเป็นทีม ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษาจัดระบบการเรียนรู้และการทางานร่วมกันเป็นทีม
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร
2. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า
2.1 แนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ด้านการคิดเชิงระบบ คือ บุคลากรในสถานศึกษาควรมีการวางแผนการทางานร่วมกัน ส่งเสริม
ให้บุคลากรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดระบบการทางานให้รวดเร็วและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากร
เห็นความสาคัญของการทางานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนสามารถตรวจสอบได้
2.2 แนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ด้านการเป็นผู้รอบรู้ คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาต่อ และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
อยู่เสมอ ส่งเสริมให้มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และ ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา
รู้บทบาทหน้าที่ของตน
2.3 แนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ด้านรูปแบบความคิด คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อโลกในยุคศตวรรษที่
21 ควรมีการประชุมสัมมนาวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ และควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมคิดวางแผนการ
พัฒนาโรงเรี ยนหรือ วิธีแก้ ไขปั ญหา ควรจัด ให้ มีก ารสื่อ สารแบบแผนความคิ ดที่ ชัด เจน ตรงกัน ในแต่ล ะจุ ดเน้น ที
ต้องการพัฒนา
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2.4 แนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ ส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้
แสดงความเห็นร่วมกัน สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมสร้างวิสัยทัศน์ที่เป็นไปในทาง
เดียวกัน คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน และทุกคนสามารถปฏิบัตไิ ด้
2.5 แนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ด้านการเรียนรู้ของทีม คือ รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมทีม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทีม
ให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน สร้างบรรยากาศในการประชุมให้
เป็นกันเอง

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สามารถนามาสรุปผลและอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. การศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และแนวทางพั ฒ นาการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีประเด็นน่าสนใจที่จะนามา อภิปรายผล ดังนี้
1.1 สภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ด้านรูปแบบความคิด เป็นข้อทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
และครูผู้สอนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยามีรูปแบบความคิดที่เป็นแบบแผน มีการขยายแบบแผนความคิด ควบคู่ไปกับ
การรับความรู้จากภายนอกองค์กรอยู่เสมอ จึงทาให้ผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยามีการพัฒนา
ตนเองและจัดรูปแบบความคิดของตนเองและมีส่วนร่วมในการวางรูปแบบความคิดในการพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาวัลย์ สิงหภิวัฒน์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต3 ผลการศึกษา
พบว่า 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้ใ นสถานศึกษาช่วงชั้นที่ 3-4 โดยภาพรวมและรายด้ านเห็ นด้วยในระดับมาก เมื่อเรีย งลาดั บจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้แก่ ด้านรูปแบบความคิด ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านความเป็นเลิศ
ส่วนบุคคล และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ตามลาดับ ด้านรูปแบบความคิด เห็นด้ว ยมากที่สุดเกี่ยวกับ มีการระดม
สมองทุกครัง้ ที่มีการประชุมโดยให้ครูแสดงความคิดเห็น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Peter M. Senge (1990, หน้า
3) ซึ่งให้ความหมายว่า เป็นองค์การที่บุคลากรในองค์การนั้นมุง่ มั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นความปรารถนา เป็นที่ซึ่งมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น และมีการขยายขอบเขตของแบบแผนของการคิด เป็นที่ซึ่ง
สามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นการมององค์การในระดับกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้อง
เป็นสถานที่ทางานด้านธุรกิจเท่านั้น และเน้นผลสาเร็จของบุคคลที่มีองค์ การเป็นแหล่งของการเรียนรู้ เพราะถ้าไม่มี
การเรี ย นรู้ ข องบุ ค คลแล้ ว ก็ จ ะไม่มี ก ารเรี ย นรู้ ข ององค์ ก ารอย่ า งแน่ น อน แต่ ก ารที่ บุค คลเรี ย นรู้ แ ล้ ว ก็ ไ ม่ไ ด้ เ ป็ น
หลั ก ประกั น ว่า องค์ก ารจะเกิ ดการเรี ย นรู้เสมอไป หากองค์ก ารไม่ส ามารถเชื่อ มโยงผลส าเร็จ ของบุ ค คลเข้ า กั บ
ผลสาเร็จขององค์การ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ สายรุ้ง เฟือ่ งสินธุ์ (2555, หน้า 93-94) ได้ศึกษาการพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสานักงานเขตจอมทองสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1)ความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อสภาพการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสานักงานเขต
จอมทองสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการปฏิบัตมิ ากที่สุด
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คือ การเป็นบุคคลที่รอบรู้ รองลงมา คือ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การมีแบบ
แผนความคิด 2)ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียน
ในสานักงานเขตจอมทองสังกัดกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนก
ตามตาแหน่งผู้บริหารและครู พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
การจาแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3)ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อ
ปั ญ หา ในการพั ฒ นาโรงเรี ย นให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ของโรงเรี ย นในส านั ก งานเขตจอมทองสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร คือ ขาดความต่ อเนื่องในการพัฒนาเพราะผู้บริหารและครูย้ายเข้าและออกจากโรงเรียนบ่อย และ
บุคลากรในโรงเรียนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ส่วนความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อข้อเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสานักงานเขตจอมทองสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ ผู้บริหารต้อง
ใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้มีภูมิรู้นามาถ่ายทอดให้บุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง และขัดแย้งกับ ยศ กันทายวง
(2557, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพและแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จากการศึกษา พบว่า บุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สูงสุด ได้แก่ ด้านความรอบรู้แห่งตน ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้ แก่ ด้านแบบแผน
ความคิด ด้านวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ตามลาดับ ระดับ
ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สูงสุด ได้แก่ ด้านความรอบรู้แห่งตน รองลงมา ได้แก่ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านแบบแผนความคิด
ด้านวิสัยทัศน์ร่วม และน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบตามลาดับ
1.2 สภาพปัจจุบันการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
พะเยา จั ง หวั ด พะเยา ด้ า นการเรี ย นรู้ ข องที ม เป็ น ข้ อ ที มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด อยู่ใ นระดั บมาก ทั้ ง นี้อ าจเป็ น เพราะว่ า
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาขึ้นอยู่กับกองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยาและนโยบายของนักการเมือง จึง
ทาให้คนในองค์กรไม่สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้ทั้งหมดเพราะแต่ละสถานศึกษาจะรวมตั วกันทางานร่วมกัน
บ่อย ๆ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันนั้นเป็นไปได้ยาก มีการแบ่งพรรคพวก การทางานในแต่ละครั้งจะเกิดจากคาสั่ง
ของเทศบาลโดยตรงถึงสถานศึกษา โดยคาสั่งในแต่ละครัง้ นัน้ ไม่ได้ดูความสามารถและความถนัด การตัดสินใจรับงาน
ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารศึกษาจะมีคาสั่งให้บุคลากรทางานในแต่ละส่วนอีกครั้งหนึ่ง จึง
ทาให้องค์กรขาดการทางานร่วมกันเป็นทีมที่เกิดจากการวางแผนการทางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกศสุดา ใจคา (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า ด้านการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกและความไม่ลงรอยกันของบุคลากร
2. จากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีประเด็นในการอภิปรายผลที่น่าสนใจ คือ ด้านการเรียนรู้ของทีม ซึ่งมีผู้
เสนอแนะแนวทางพัฒนามากที่สุด คือรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมทีม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทีมให้มีความรู้
ความสามารถมากขึน้ ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาขึ้นอยู่กับกองการศึกษาเทศบาล
เมืองพะเยาและนโยบายของนักการเมือง จึงทาให้คนในองค์กรไม่สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้ทั้งหมดเพราะแต่ละ
สถานศึกษาจะรวมตัวกันทางานร่วมกันบ่อย ๆ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันนั้นเป็นไปได้ยาก การทางานในแต่ละ
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ครัง้ จะเกิดจากคาสั่งของเทศบาลโดยตรงถึงสถานศึกษา โดยดาสั่งในแต่ละครั้งนั้นไม่ได้ดูความสามารถและความถนัด
การตัดสินใจรับงานทุกอย่างจะขึน้ อยูก่ ับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารศึกษาจะมีคาสั่งให้บุคลากรทางานในแต่ละ
ส่วนอีกครั้งหนึ่ง จึงทาให้องค์กรขาดการทางานร่วมกันเป็นทีมที่เกิดจากการวางแผนการทางานร่วมกันเป็นทีม ดังนั้น
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาจะต้องมีก ารประชุม ร่วมกัน มีส่วนร่วมในกาวางแผนการทางาน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันปฏิบัติงานตามความถนัดและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาทีมให้มคี วามรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (สะอ้าน ลุนพรหม, 2553, หน้า 83 อ้างอิง
ใน นรินทร์ ขุนมิน, 2557, หน้า 69) ได้ศึกษา การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาทีมงาน ของโรงเรียน
อนุบาลอุบลรัตน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่าแนวทางการพัฒนาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
วางแผนพัฒนาร่างปรับปรุง แก้ไขโดยการพัฒนาให้ความรู้แก่คณะครูในการจัดอบรมเชิ งปฏิบัติการ เรื่องการทางาน
เป็นทีม เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของทีมงาน ที่จะส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการ
เรี ย นรู้ และเพื่อ สร้ า งความตระหนั ก ความเชื่อ มั่ น การยอมรั บซึ่ ง กั น และกั น และมีค วามเป็ นเอกภาพในที ม งาน
หลังจากนัน้ ได้ดาเนินการพัฒนา ศักยภาพความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการมอบหมายภารกิจให้ร่วมกันปฏิบัติ
และพัฒนาคุณภาพความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาทีมงานด้วยระบบการนิเทศติดตาม
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการทาวิจั ยสภาพปั จ จุ บัน และแนวทางพั ฒนาการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีขอ้ เสนอแนะในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านการคิดเชิงระบบ สถานศึกษาควรนาเทคโนโลยีมาใช้รวบรวมแนวคิดและการทางานของบุคลากรใส
ถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาควรมีการวางแผนการทางานร่วมกัน
2. ด้านการเป็นผู้รอบรู้ บุคลากรในสถานศึกษาควรมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ สถานศึกษาต้องมีสิ่งอานวยความ
สะดวกและเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจัดให้มีห้องสมุด ห้องอัจฉริยะ ห้องสืบค้นข้อมูล เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า
อย่างทันสมัย และส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาต่อ และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
3. ด้านรูปแบบความคิด บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองกับผู้ร่วมงานให้เกิด
ความคิดใหม่ๆที่สามารถนาไปพัฒนาองค์กรในศตวรรษที่ 21 ได้เสมอ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์
ทันต่อโลกในยุคศตวรรษที่ 21
4. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม บุคลากรในสถานศึกษาสามารถสร้างภาพอนาคตขององค์กรในศตวรรษที่ 21
ให้ชัดเจน และส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
5. ด้านการเรียนรู้ของทีม บุคลากรในสถานศึกษาควรจัดระบบการเรียนรู้และการทางานร่วมกันเป็นทีมโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร และรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมทีม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทีม
ให้มีความรู้ความสามารถมากขึน้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โสภา อานวยรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ ที่นี้
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ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .โสภา อานวยรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนา
พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายกิติพงษ์ คาดี
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2 (แม่ตาดรุณเวทย์) และ นางสาวรัตติกรณ์ วงศ์เมือง รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสถานศึกษา ที่กรุณาให้คาแนะนา แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า จนทาให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนีส้ มบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล), โรงเรียน
เทศบาล 2 (แม่ตาดรุณเวทย์), โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บารุง)โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินราษฎร์นุกูล),
โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์), โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้ง
ปวง และคอยให้คาแนะนาระหว่างการศึกษามาโดยตลอดเหนือสิ่งอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว
ที่สนับสนุนและคอยให้กาลังใจทุกเวลาที่เหนื่อยล้า ให้ความช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน จนการเรียนผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี
ท้ายนี้ผู้ศึกษาขอน้อมราลึกถึงอานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากล
โลก อันเป็นที่พึ่งให้ผู้ศกึ ษามีสติปัญญาในการศึกษาค้นคว้าให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ศึกษาขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา
มารดา ครอบครัว ของผู้ศึกษา ตลอดจนผู้ เขี ยนหนัง สือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ ความรู้ แก่ผู้ ศึก ษา จนสามารถ
ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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การศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินงานโครงการของโรงเรียนสองภาษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
A Study of the Problems of Bilingual School’s in the Chiangrai Primary
Educational Service Area Office 1
สัมฤทธิ์ จิตรเกษม1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Samrit Jitkasem1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัญหาการดาเนินงานโครงการของโรงเรียนสองภาษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคลากร
ในโรงเรียนสองภาษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จานวน 72 คน ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ประกอบด้วย 2
ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัญหาและข้อเสนอแนะการดาเนินงานโครงการของโรงเรียนสองภาษา
ด้านการดาเนินการ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านงบประมาณและทรัพยากร ข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหารการดาเนินงาน
โครงการของโรงเรียนสองภาษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมและราย
ด้ า นมีปัญ หาอยู่ใ นระดั บปานกลาง 2) จากการวิเคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บปั ญ หาของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา
ครูผู้สอน และผู้ปกครองในโรงเรียนสองภาษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
พบว่า มีปัญหาในระดับปานกลางทุกด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านงบประมาณและทรัพยากร
รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการศึกษา และค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
คาสาคัญ: สภาพปัญหาการดาเนินงาน โรงเรียนสองภาษา

Abstract
The purpose of this research was to study the problems of bilingual school’s performance in the
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 1. The sample groups consisted of 72 school administrators,
teachers, and students’ parents of bilingual schools in the Chiangrai Primary Educational Service Area Office 1.
Questionnaire was employed to collect data consisting of two parts. The instruments used for gathering data
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were a questionnaire with the data were analyzed by SPSS for Windows: Percentage, Mean, standard deviation
and presented by using description with table. The results of this research were as follows: 1) The problems of
bilingual school’s performance in the Chiangrai Primary Educational Service Area Office 1 in all aspects were at
medium level 2) The opinions of the school administrators, teachers and students’ parents of bilingual school’s
performance in the Chiangrai Primary Educational Service Area Office 1 were well-established concurrent. The
mean of problem in budget and resources was at the highest level followed by instructional process and school
performance. The mean of problem in leaning and development was at the lowest level.
Keywords: The Problems, Bilingual School

บทนา
ในโลกยุคปัจจุบันสังคมจาเป็นต้องเรียนรู้ตลอดเวลา การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อ
เตรียมคนในชาติให้มีความสามารถในการปรับตัว ก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และมีความสามารถในการแข่งขัน ภาษาอังกฤษ จึงเป็นเรื่องที่สาคัญและ
จาเป็ น อย่า งยิ่ง ในสั งคมของการเรี ย นรู้ ที่จ ะใช้เป็น สื่อกลางในการสื่อสาร ศึกษา หาความรู้ ซึ่ง การที่ นัก เรีย นมี
ความสามารถในการใช้ภ าษาอั ง กฤษเป็ นการสื่อ สารได้ เป็ นอย่า งดี นั บเป็ น ประโยชน์ต่อการเรี ย นรู้เป็ น อย่า งยิ่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงจัด
โครงการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสองภาษาเป็นการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่รูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
การศึกษาของไทยในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกใช้ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ความรูต้ า่ ง ๆ จึงถูกเผยแพร่ดว้ ยภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าใจตรงกัน โรงเรียนสองภาษา
จึงเป็นโรงเรียนที่พัฒนาผู้เรียนให้มที ักษะและมีศักยภาพต่อการเรียนรู้ในโลกยุคไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น
ทักษ์ อุดมรัตน์ และคณะ (2547) ได้ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนสองภาษาพบปัญหาและอุปสรรค
คือขาดแคลนผู้สอนชาวต่างประเทศ งบประมาณส่วนกลางยังมีให้น้อย และการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการนี้มี
ความรู้และทักษะแตกต่างกัน ส่วน ชนากานต์ คะยอมสัก (2549) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนสอนภาษา พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการจาแนกตามประเภทและขนาดของโรงเรียนโดยรวม
และด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความชัดเจนของหลักสูตรและงานวิชาการ การ
กาหนดนโยบายและวางแผนร่วมกัน อีกทัง้ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่เหมือนกันทั้ง 2 โรงเรียนที่ศึกษา ประกอบด้วย การ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างของอาจารย์ อาจารย์ไม่ได้จบมาด้านทางศึกษาศาสตร์ตลอดจน ความไม่พร้อมด้านภาษา
ของนักเรียน ความคาดหวังของผู้ปกครอง และความยากลาบากในการสรรหาอาจารย์ ซึ่งได้ เห็นว่าปั ญหาของ
โรงเรียนสองภาษา ในด้านการบริหารจัดการยั งมีอีกมาก ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้บริหารโครงการควรให้ความสาคัญและ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีโรงเรียนเปิดหลักสูตรสองภาษาทั้งหมด จานวน
3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สอนในระดับประถมปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สัน
ทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 และโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงราย (จรูญ
ราษฎร์ ) สอนในระดั บประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึ ง ปี ที่ 6 จะเห็ น ได้ ว่า สถานศึก ษาทั้ งสามแห่ ง ที่ อ ยู่ใ นสั ง กั ด ส านั ก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนรวมไปถึงอาคารสถานที่ ที่เอื้ออานวยต่อการ
จัดโครงการที่สามารถรองรับจานวนความต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียนได้ไม่มากนัก ซึ่งโรงเรียนสองภาษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นั้น ยังมีจานวนแค่ 3โรงเรียน ซึ่งแตกต่างจากสถานศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ที่มอี ยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 มีจานวน 6 โรงเรียน และยังมี
อีก หลายแห่ ง ที่ จ ะขยายตั ว เพิ่ม ขึ้น เรื่อ ย ๆ สถานศึก ษาของเอกชนสามารถรองรั บ นั ก เรี ย นได้ จ านวนที่ ม ากกว่ า
นอกจากนี้ มาตรฐานครูตา่ งชาติที่จะเข้ามาสอนในโรงเรียนรัฐบาล เมื่อก่อนอยูใ่ นระดับสูงแต่ปัจจุบันนีม้ าตรฐานลดลง
สถานศึกษาทั้งสามแห่งที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น นับว่าเป็นสถานศึกษาชั้นแนวหน้าของจังหวัดเชียงราย และเน้น
การเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ แต่การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยหลักใหญ่ในการ
ดาเนินการบริหารโครงการ โดยในการบริหารก็ต้องอาศัยหลายปัจจัยมาช่วย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานบุคคลการ
บริหารงบประมาณ หรือการบริหารการจัดการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง ยังต้องการแนวทางการบริหารงานที่เหมาะสมกับโรงเรียน เพื่อให้การดาเนินงานโครงการเป็นไปในทิศทาง
ที่ถูกต้องและเกิดสัมฤทธิ์ผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุด
จากสภาพที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ส่งผลสะท้อนถึงการบริหารการบริหารโรงเรียนสองภาษา ที่ยังเล็งเห็น
ถึงจุดบกพร่องของการบริหารจัดโครงการ ดังนั้น ผู้วิ จัยจึงต้องการศึกษาถึงสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงานโครงการของโรงเรียนสองภาษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลสาคัญในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะนาไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานโรงเรียนสองภาษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินงานของโรงเรียนสองภาษา ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของโรงเรียนสอง
ภาษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะ การด าเนิ น งานโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงาน
โครงการการ 4 ด้าน ดังนี้) ด้านการดาเนินการ 2) ด้านกระบวนการจัดการศึกษา 3) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 4)
ด้านงบประมาณและทรัพยากร ของโรงเรียนสองภาษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิ จั ย การศึก ษาสภาพปั ญ หาการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นสองภาษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดาเนินการตามลาดับหัวข้อต่อไปนี้ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย3) การสร้างเครื่องมือ 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินงานของโรงเรียน
สองภาษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมีประชากร ดังนี้
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสองภาษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 12 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน จาก
โรงเรียนสองภาษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จานวน 3 โรงเรียนแบ่งเป็นรวม
กลุ่มเป้าหมายจานวน 72 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงโรงเรียนละ 2 คน คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 คน และรองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 1 คน รวม
เป็น 6 คน 2) ครูผู้สอนในโครงการโรงเรียนสองภาษาได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 คน
โดยเจาะจงหัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มสาระ จากจานวน 8 กลุ่มสาระ รวมโรงเรียนละ 16 คน จาก 3 โรงเรี ยนได้
จานวน 48 คน 3) ผู้ปกครองของนัก เรีย นในโครงการทั้ง หมดจากนั้น ใช้วิธีสุ่ม อย่า งแบบง่า ย ( sample random
sampling) โดยการจับฉลากชื่อผู้ปกครองเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจาก 3 โรงเรียน ได้จานวน 18 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสร้างตามวัตถุประสงค์และแนวคิดที่กาหนดไว้แบบสอบถาม มี 2
ตอนดั ง นี้ ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบเลื อ กตอบ และปลายเปิ ด
ประกอบด้วย เพศ อายุ ตาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพ
ปัญหาการดาเนินงานของโรงเรียนสองภาษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 4
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการดาเนินการ 2) ด้านกระบวนการจัดการศึกษา 3) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาและ 4) ด้าน
งบประมาณและทรัพยากร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert แบบ 5 ระดับ ปัญหา
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการ
ดาเนินงานของโรงเรียนสองภาษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
การสร้างเครื่องมือ 1) ศึกษาข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับสภาพการดาเนิน งานของโรงเรียนสองภาษา ในสังกั ด
สานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 1 เพื่อสร้ างเป็ นแบบสอบถาม 2) กาหนดวั ตถุประสงค์
แบบสอบถามสภาพปัญหาการดาเนินงานของโรงเรียนสองภาษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด 4 ด้าน 3) นาร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) จานวน 3 ท่าน 4) ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้คาแนะนาด้านต่าง ๆ เพื่อความรอบ
ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยได้ค่า Index of item objective congruence (IOC) = 0.67 5) นาแบบสอบถามที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาดาเนิน การรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้ 1) ยื่นแบบขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเพื่อทาหนังสือถึงสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ดาเนินการ
จัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง และขอความอนุเคราะห์แต่ละสถานศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน 2) ตรวจให้
คะแนนแบบสอบถามเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กาหนด 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 4) วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา
การดาเนินงานโรงเรียนสองภาษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะห์โดย
คานวณค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ย ยระดั บปัญ หาการดาเนิน การโรงเรียนสองภาษา ในสังกั บสานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
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ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 5) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปแกรมสาเร็จรูป SPSS 6) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วสรุปความ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินงานโรงเรียนสองภาษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สรุปผลได้ดังนี้
ตอนที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 72 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 65 %
โดยประมาณอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้บริหารจานวน 6 คน หัวหน้า
กลุ่มสาระและรองหัวหน้ากลุ่มสาระ 48 คน และผู้ปกครอง 18 คน ซึ่งส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์การทางาน 30 ปี
ตอนที่ 2 สภาพปั ญ หาการด าเนินงานของโรงเรีย นสองภาษาในสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมพบว่า
1. ด้านการดาเนินการโดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีปัญหา
ในระดับปานกลางทุกข้อ ค่าเฉลี่ยของปัญหาสูงสุดได้แก่ การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เปิดทาการสอนตาม
โครงการโรงเรียนสองภาษา รองลงมาได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าของนักเรียน และ
ค่าเฉลี่ยต่าได้แก่ การทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสองภาษาเกิดจากการมีส่วนร่วม และการยอมรับของผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้อง
2. ด้านกระบวนการจัดการศึกษาโดยรวมพบว่า มีปัญหาในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ค่าเฉลี่ยของปัญหาสูงสุดได้แก่ การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน รองลงมาได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าของ
นักเรียนและค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้สอดแทรกคุณ ธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดงี าม สร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร
3. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาโดยรวมพบว่า มีปัญหาในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ค่าเฉลี่ยของปัญหาสูงสุดได้แก่ การจัดหาหนังสือ ตาราเรียน สื่อประกอบการสอน
ที่หลากหลายตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ รองลงมาได้แก่ การส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของผู้บริหาร และค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มได้ทากิจกรรมร่วมกัน
4. ด้านงบประมาณและทรัพยากรโดยรวมพบว่า มีปัญหาในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ค่าเฉลี่ยของปัญหาสูงสุดได้แก่ การใช้ส่ือดิจิตอล เช่น การใช้ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์และศูนย์การเรียนรู้พ้ืนฐานชุดมัลติมี เดีย และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร รองลงมา
ได้แก่ การจัดทาโครงการพัฒนาเว็บไชต์เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน และค่าเฉลี่ยต่าสุด
ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร ชุมชน และผู้ปกครองในการระดมทุนเพื่อการศึกษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการดาเนินการโรงเรียนสองภาษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 สรุปเป็นประเด็นของแต่ละด้านได้ดังนี้
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ด้านการดาเนินการให้ความคิดเห็นว่า
1. ควรจัดโครงสร้างในการดาเนินการให้ชัดเจนและให้รับรู้กันในวงกว้าง
2. ควรจั ดหาอาจารย์ ชาวต่างประเทศที่ดีแ ละมีค วามรู้ความสามารถและมี ประสบการณ์ ในการสอน
มากกว่านี้ และจบด้านการสอนด้วย
3. การสารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง
4.

การแต่งตัง้ การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกคณะกรรมการ การประชุมผู้ปกครองและคณะครู

5. การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนและชุมชนใน จะทาให้ปัญหาในด้านนี้ลดลง
ด้านกระบวนการจัดการศึกษาให้ความคิดเห็นว่า
1. เรื่องหลักสูตรยังไม่มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ต้องอาศัยการแปลจากหลักสูตรสถานศึกษา และ
จาก การคัดลอกโรงเรียนต้นแบบ รวมทั้งตาราที่ใช้เรียนยังไม่ มี ต้องสาเนาเอกสารต่าง ๆ ใช้ตาราจาก
ต่างประเทศทาให้ผู้ปกครองขาดความมั่นใจในเรื่องหลักสูตร
2. ความสามารถของอาจารย์ ช าวต่ า งประเทศในการสอนรายวิ ช าสามั ญ เช่ น คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
3. ด้านครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่สอนในโรงเรียนสองภาษา สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาที่จบ ส่วนใหญ่จะ
เป็นด้านการศึกษาเท่านัน้ มีการย้ายที่สอนบ่อยและอยู่ไม่ครบสัญญา สาเหตุมาจากค่าตอบแทนของ
โรงเรียนเอกชน สูงกว่าจึงทาให้ตอ้ งหาครูมาสอนแทนและเปลี่ยนครูบ่อย ๆ กระทรวงศึกษาธิการน่าจะ
จัดหาครูชาวต่างชาติให้ เพื่อจะได้ตัดปัญหาเรือ่ งครูตา่ งประเทศ และได้มาตรฐานเดียวกัน
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาให้ความคิดเห็นว่า
1. การจัดหาหนังสือ ตาราเรียนสื่อประกอบการสอนยังไม่หลากหลายและยังไม่ตรงตามความต้องการและ
ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร
2. การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองของผู้บริหาร ตอนแรกจะให้เฉพาะผู้บริหารได้พัฒนาตนเองก่อน
การทาแผนการเรียนรู้ควรให้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างครูชาวต่างประเทศและครูชาวไทย
3. ควรจัดให้มีการปรับพื้นฐานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการ โดยจัดกิจการเรียนการ
สอน เพื่อเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ให้นัก เรียนได้ปรับตัวในการเรียนกับ
ครูชาวต่างประเทศ
4. การควบคุมคุณภาพครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างประเทศให้ได้มาตรฐาน เพราะนักเรียนต้องสอบแข่งกับเด็ก
ปกติ เมื่อเรียนจบแล้ว
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ด้านงบประมาณและทรัพยากรให้ความคิดเห็นว่า
1. ควรมีก ารจัดหาสื่อตามความต้องการของผู้เรีย นและทันสมัย ด้า นสื่อ และแหล่ง เรี ยนรู้เอกสารและ
หนังสือที่ใช้ ประกอบการเรียนรู้
2. ควรมีคณะกรรมการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นผู้คัดเลือกและสั่งซือ้ การประสานกับหน่วยงาน
ราชการ ชุมชน และองค์ท้องถิ่น เพื่อจัดแหล่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ออกไปศึกษา ค้นคว้าทั้งในและนอก
สถานศึกษา ตามความเหมาะสมของหลักสูตร

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการดาเนินงานของโรงเรียนสองภาษา ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งมีประเด็นที่คน้ พบและนามาอภิปรายผล ดังนี้
สภาพปัญหาในการดาเนินงานของโรงเรียนสองภาษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 รายด้านพบว่าด้านที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ด้านงบประมาณและทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่องการใช้
สื่อดิจิตอล ทั้งนี้ เนื่องจากขาดงบประมาณในการสนับสนุนเพราะอยู่ในขั้นเริ่มต้น และบุคลากรที่มีความชานาญ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เพียงพอค่าเล่าเรียนค่อนข้างแพง และยังมีค่าใช้อ่ืน ๆ อีกทั้ง ปัญหาทางเศรษฐกิจและความพร้อม
ของผู้เรียนด้วยเช่นเดียวกันกับ สุรีย์รัตต์ พรมเพ็ชร์ (2548) พบว่า ปัญหาการดาเนินงานโรงเรียนสองภาษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของปัญหาสูงสุดคือ ด้านงบประมาณและทรัพยากร รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการจัด
การศึกษา และด้านการดาเนินการ และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยของปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
ด้านการดาเนินการ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีปัญหาอยู่ในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เปิดทา
การสอนตามโครงการโรงเรียนสองภาษา ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติ ในขณะที่โรงเรียนยังไม่มี
ความพร้อมเท่าที่ควร ทั้งชุมชนที่จะสนับสนุนด้านงบประมาณยังไม่พร้อม ทาให้เกิดปัญหาตามมาทั้งการรับนักเรียน
การจัดหาครูผู้สอนที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกันกับ นางยองฮี อัน (2552) พบว่าปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนใหญ่มคี วามร่วมมือที่ดรี ะหว่างผู้บริหารโครงการและครูชาวไทยนาการวางแผนดาเนิน แต่ครูชาวไทยมีภาระงาน
มาเกินไป และครูต่างชาติขาดรับการดูแลและประสานงานรวมถึงขาดความร่วมมือในการทางานระหว่างครูชาวไทย
และครูชาวต่างชาติ ส่วนข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาพบว่า ควรเพิ่มกาลังบุคคลากรทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และ
ฝ่ายธุรการ ควรมีการประสานงานและให้ครูชาวต่างชาติมีสว่ นร่วมในการทางานร่วมกันกับครูชาวไทยมากขึ้น
ด้านกระบวนการจัดการศึกษา เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีปัญหาอยู่ในการพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ให้เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าของ
นักเรียน ทั้งนี้ เนื่องจากจานวนแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดยังมีไม่ครบทุกกลุ่มสาระ นักเรียนไม่สามารถค้นคว้าได้ครบ
รวมทั้งนักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเท่าที่ควรจะใช้เฉพาะในห้องเรียนนอกจากนี้ ชนากานต์ คะ
ยอมลั ก (2549) พบว่า ปั ญ หาและแนวทางพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ย นสอนภาษาพบว่า ปั ญ หาการ
บริหารงานวิชาการจาแนกตามประเภทและขนาดของโรงเรียนโดยรวมและด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความชัดเจนของหลักสูตรและงานวิชาการ การกาหนดนโยบาย และวางแผนร่วมกัน
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ด้า นการเรีย นรู้ แ ละพัฒ นา เมื่อพิจ ารณารายข้ อ พบว่า มีปัญ หาอยู่ในการจัด หาหนัง สือ ตาราเรีย น สื่อ
ประกอบการสอนที่หลากหลายตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ การส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของครูผู้สอน การส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบต่าง
ๆของครูผู้สอน ทั้งนี้ เนื่องจากตาราที่ใช้เป็นตาราจากต่างประเทศซึ่งราคาสูง จึงจาเป็นที่มีจานวนจากัดและบางครั้ง
ต้องสาเนาเอกสารให้นักเรียนใช้แทนการสั่งซื้อตารานาเข้าจากต่างประเทศ และบางครั้งสื่อที่ได้ก็ไม่ตรงกับหลักสูตร
ต้องอาศัยการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายด้วย
ด้านงบประมาณและทรัพยากร เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีปัญหาในการใช้ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ และ
ศูนย์การเรียนรู้พ้ืนฐานชุดมัลติมีเดียและศูนย์การเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ตารมหลักสูตร การจัดทาโครงการ
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สสู่ าธารณชน ทั้งนี้ เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดหา
สื่อที่ทันสมัย และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการใช้อุปกรณ์ต่างทาให้ไม่สามารถบริการได้
ทั่วถึงเท่าที่ควร

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้คาปรึกษาและช่วยแนะนา
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้
คาแนะน า ข้ อ คิ ด และแนวทางที่ ถู ก ต้อ งอัน เป็ น ประโยชน์ ตลอดจนช่ว ยแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่าง ๆ ที่ เกิด จากการ
ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ซึ่งทาให้ผู้วจิ ัยได้ความรู้ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทาวิจัยครั้ง
นี้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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การศึกษาสภาพและแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
A STUDY ON THE CONDITIONS AND GUIDELINES FOR INTERNAL EDUCATION
QUALITY ASSURANCE OF PHRAPARIYATTIDHAM SCHOOL PHAYAO PROVINCE
ฉลอง บุญถึง1* และ น้าฝน กันมา2
Chalong Bunthueng1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ 2) เพื่อศึกษา
แนวทางการดาเนินงานประกันคุ ณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัง หวัดพะเยา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จานวน 9
โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 116 รูป/คนเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาสภาพการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูร่ ะดับปานกลาง
แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
ทั้ง 8 ด้าน พบว่า ผู้บริหารควรวางแผนการจัดการบริหาร ให้เป็นไปตามแนวการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ควรมี
การประชุมวางแผนร่วมกัน เพื่อรับทราบ และสรุปการทางานที่ได้ปฏิบัติผ่านมามี การติดตาม และนาข้อมูลมาปรับใช้
อย่างต่อเนื่องมีปฏิทินปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน ควรนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงและแก้ไขในข้อบกพร่องผู้บริหารจะต้อง
กระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบร่วมกันดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการตรวจสอบในเชิงคุณภาพที่ปรากฏต่อผู้เรียน สร้างความ
ตระหนักให้ครูและผู้เกี่ยวข้องรู้หน้าที่ และเน้นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
คาสาคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา

Abstract
The purpose of this study were: 1) To study the status of education quality assurance and 2) To study
the guidelines for quality assurance education for Phrapariyattidham school,Phayao province.The population used
in the research is the Executive and teacher education department at the Phrapariyattidham school Phayao
province. Data were collected from 9 school total 116 people in year 2559. The instruments used in this
research were questionnaires. For the analysis of the data, frequency, percentage, mean ( X ), standard
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deviation (SD).As a result of this research, it was found that: In general, the assurance of education quality at
the school: were at a medium level.
The guidelines for quality assurance education for Phrapariyattidham school Phayao province. In the 8
areas could be as follows: Management should plan to manage. According to the development of educational
standards. There should be a joint planning meetings to acknowledge and summarize the work that acted by a
tracking and data arise continuously. There is a clear working calendar the monitoring results to improve and
solve in the fault. The executive must encourage responsible together operating continuously. Have examined
qualitatively, appears to the students. Create awareness for teachers and personnel duties. And to highlight the
importance of education quality assurance.life.
Keywords: Quality assurance education

บทนา
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพไม่วา่ อย่างไรก็ตาม คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและดาเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
กลไกสาคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (กาหนดไว้ในหมวด 6 มาตรา48) นอกจากนี้ เพื่อให้เกิด
การนาสู่ การปฏิบัติอ ย่า งเป็ น รู ปธรรม จึง กาหนดให้ต้องออกกฎกระทรวงว่า ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประกั น
คุณภาพการศึกษา (ตามวรรคสอง มาตรา 47 )เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และเชื่อมโยง
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษาและการประกัน คุณภาพ
ภายนอก จึงได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 แทน
ฉบับเดิม (พ.ศ.2546) ซึ่งได้มีการนาไปประกาศในราชกิจจานุเษกษา ในเล่ม 127 ตอนที่ 23ก วันที่ 2 เมษายน 2553
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2553)
กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับ
ได้แก่ ระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ และสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุก
คนเข้ารับการทดสอบระดับชาติ เพื่อทางโรงเรียนจะได้นาผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน อีกทั้งจะได้นา
ผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาของผู้เรียนและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กบั ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพการภายนอก
ของสถานศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา มีการกาหนดให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรร
โอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นาผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ในการกระจายอานาจให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาและทาการวัดและประเมินผลผู้เรียนเอง ในทางปฏิบัติแต่ละแห่งใช้เครื่องมือวัดและการ
ประเมินผลผู้เรียนที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถเทียบเคียง (Benchmark) คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดได้
จึงต้องมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ใช้ระบบ
วิธีก ารวั ด เครื่อ งมื อ วั ด การบริ ห ารการทดสอบการตรวจ ประมวลผลและการรายงานผล ที่ ส ามารถน าไปใช้
เทียบเคียงกันได้ ตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน การสอนของครู การบริหารของผู้บริหาร ให้คนไทยทุกคนมีโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติไปใช้เป็ นส่วน
หนึ่งของการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนนาไปใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่สู่
มาตรฐานระดับสากล
การศึก ษาพระปริ ยั ติธรรมแผนกสามั ญศึก ษาเป็ น การศึก ษารู ปแบบหนึ่ง ที่ รัฐก าหนดให้ มีขึ้น ตามความ
ประสงค์ของคณะสงฆ์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณรที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ซึ่ ง จั ด เป็ น การศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน จึ ง ต้ อ งได้ รับการประเมิน จากส านั ก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.) จากผลการประเมินในรอบที่ 1 มีโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการประเมิน 382
แห่งรับรองมาตรฐาน 28 แห่ง ไม่รับรองมาตรฐาน 354 แห่ง และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 (พ.ศ.
2549-2553) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการประเมิน 391 แห่งรับรองมาตรฐาน 209 แห่ง ไม่
รับรองมาตรฐาน 182 แห่ง (กองพุทธศาสนศึกษา, 2552 หน้า 129-131) และผลดาเนินการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายนอกรอบที่ 3 (พ.ศ.2554-2558) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ได้รับการประเมิน
จานวน 208 แห่ง (ครั้งที่1) รับรองมาตรฐานจานวน 83แห่ง (ร้อยละ 39.90) ไม่รับรองมาตรฐานจานวน 125 แห่ง
(ร้อยละ 60.10) และในครั้งนี้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ได้รับการประเมินจานวน 9
แห่ง ผลการประเมิน รับรองมาตรฐาน จานวน 5 แห่ง (ร้อยละ 55.56) และไม่รับรองมาตรฐานจานวน 4 แห่ง (ร้อยละ
44.44) จึงแสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียนเพียงจานวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้ ตาม
มาตรฐานการศึกษา (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2556)
จากผลการประเมินดังกล่าวนั้น ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วยการพัฒนา
คุณ ภาพ การติดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการประเมิน คุ ณ ภาพ ตามหลั ก เกณฑ์แ ละวิธีก ารประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ทั้ง 8 ด้าน ผู้วิจัยจึงเกิดคาถามการวิจัย ถึงสภาพและแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในกลุ่ม โรงเรี ยนพระปริยัติธรรมแผนกสามั ญศึกษาจังหวัดพะเยา ว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้น าผลของ
การศึ ก ษาไปใช้ ประโยชน์ ใช้เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึก ษา และเป็ น แนวทางทางในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ 4 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ให้ได้
มาตรฐานและนาไปสู่การดาเนินงานทั้งทางการบริหารจัดการเชิงวิชาการและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน อันเป็ นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สูงขึน้ และมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึน้ ไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร คือ ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 9
โรงเรียนใน 8 อาเภอ รวมทั้งหมด 116 รูป/คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา มีวิธีการดังนี้ ประเภทข้อมูล เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเอง โดยผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสารวจรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสาหรับวัดตัวแปรในการวิจัย ซึ่งมีตัวแปรหลัก ได้แก่ การศึกษาสภาพและแนว
ทางการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด พะเยา
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่งกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับน้อยที่สุด
จากนั้นกาหนดเกณฑ์ในการแปลค่าคะแนนดังนี้ (บุญชุม ศรีสะอาด, 2547)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายความว่า มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายความว่า ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายความว่า น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อคาถามปลายเปิด เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจยั
1. ศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร งานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพและแนวทางการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และสภาพปัญหา อุปสรรคในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา และได้กาหนด
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ประเภทของเครื่องมือวิจัยเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัยตามที่กาหนดไว้
2. ลงมือสร้างข้อคาถาม /แนวทางของเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุมเรื่องสภาพและแนวทางการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อยแล้ว นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แล้วนา
ไปปรับปรุงและแก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) ตลอดจนเนื้อหา ภาษาที่ใช้และข้อคาถามแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง
5. นาแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยผู้วิจัยได้ทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจริงก่อนนาไปใช้จริง จานวน 30 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ได้คา่ ความเชื่อมั่น .97
6. นาแบบสอบถามที่มคี วามถูกต้องสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือถึงคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยได้ขอทาหนังสือถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพะเยาจานวน 9 โรงเรียน
ใน 8 อาเภอ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วเป็นเครื่องมือใน
การเข้าไปเก็บข้อมูล
3. เตรียมแบบสอบถามโดยการใส่รหัส เพื่อสะดวกในการตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม
4. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมแนบซองจดหมายติดแสตมป์ (EMS) ไว้เพื่อให้โรงเรียนดาเนินการส่งกลับ ซึ่ง
การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียน ผู้วิจัยใช้วิธีการติดตามทางโทรศัพท์หลังจากที่ส่งแบบสอบถามไป
แล้วเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และเมื่อผ่านไปอีก 1 สัปดาห์ ก็ติดตามเป็นครั้งที่ 2
5. ในกรณีที่โรงเรียนใดที่ผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ผู้วิจัยจะเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยกาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอายุราชการ โดย
การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อสภาพและแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา โดยการวิเคราะห์หาค่ าเฉลี่ย () ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน () และแปลความหมายระดับสภาพและแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
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3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยนามา
จัดกลุ่มคาตอบ แล้วเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบพรรณนา (description) และการพรรณนาวิเคราะห์
(analysis description)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตดิ ังต่อไปนี้
1. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficeint)
2. หาค่าสถานภาพบุคคล ใช้ความถี่ และร้อยละ
3. หาค่าแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยาใช้ค่าเฉลี่ยของประชากร () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ()

ผลการศึกษา
จากการลงพื้นที่ทาการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 116 รูป/คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศ ฆราวาส คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมาเป็นบรรพชิต คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีสถานภาพตามตาแหน่ง ส่วน
ใหญ่เป็นครู คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมา เป็นผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7.8 วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 94.0 รองลงมาเป็นปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 6.0 และมี
ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งส่วนใหญ่ 6–10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.20 รองลงมา 16–20 ปี คิดเป็นร้อยละ
25.00
2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ 8 ด้าน
โดยภาพรวมการศึกษาสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาจังหวัดพะเยาทั้ง 8 ด้าน พบว่ามีการปฏิบัตกิ ารอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้าน
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง
2.1 ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ข้ อ ที่ มีค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ข้ อ 1) สถานศึ ก ษามีก ารก าหนดมาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึ ก ษามี ค วามสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการศึ ก ษาของต้ น สั ง กั ด ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดั บมาก รองลงมา คือ ข้ อ 4) สถานศึกษาใช้มาตรฐานในการ
เทียบเคียง พัฒนาและกากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีระดับ
ปฏิบัติอ ยู่ในระดั บมาก และข้ อ ที่มีค่ าเฉลี่ย ต่ าสุ ด คื อ ข้ อ 3) สถานศึก ษามีการดาเนิน การประชุมครู ผู้ ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีระดับ
ปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง
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2.2 ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายข้ อ พบว่า ข้ อที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู ง สุด คื อ สถานศึก ษามีก ารก าหนดพัน ธกิ จ เป้า หมายของ
สถานศึกษา มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานศึกษามีการกาหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา มีระดับ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษามีก ารวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยกาหนดจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทั้งสภาพภายในและภายนอกสถานศึกษามีระดับปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง
2.3 ด้ า นการจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศ โดยภาพรวมมีก ารปฏิบัติอ ยู่ใ นระดั บปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อ 1)
การจัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน ด้านบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไปอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ข้อ 3) การจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูล
เพีย งพอในการด าเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา ข้ อ 2) มีก ารจัด ทาข้อ มู ล สารสนเทศ ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล
สถานศึกษา ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลครู และข้อมูลนักเรียน เป็นระบบครอบคลุม และข้อ 4) สถานศึกษามีการปรับปรุง
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มีความเป็นปัจจุบัน และทันสมัยตามลาดับ
2.4 ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1) สถานศึกษามีการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ 2) ผู้บริหารและ
ครูมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เป้าหมาย พันธกิจของสถานศึกษามีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก และ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 4) สถานศึกษามีการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเน้นกระบวนการทางาน การมีส่วนร่วม มีระบบการควบคุมคุณภาพที่ชัดเจนต่อเนื่อง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง
2.5 ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน ระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2) การแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการติดตามตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ 4) สถานศึกษามีตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยกาหนดให้มีร่องรอยและหลักฐานที่ปรากฏตามการดาเนินงานทุกด้าน มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 3) สถานศึกษามีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิธี
ที่หลากหลายเหมาะสม มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง
2.6 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1) สถานศึกษามีการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด
และกรอบภาระงานหลัก 8 ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ 5) สถานศึกษามีการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ ข้อ 3) สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิธีที่หลากหลายเหมาะสม มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2.7 ด้านการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3) มีการนาเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีให้
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อ 2) สถานศึกษามี
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การจัดทารายงานผลคุณภาพการศึกษาประจาปี มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 5)
สถานศึกษามีการตรวจสอบรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
2.8 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2) สถานศึกษามีการนาข้อมูลจากรายงานคุณภาพการศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ข้อ 3) มีการตรวจสอบและทบทวนการดาเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมอยู่เสมอ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 1) สถานศึกษามีการ
กาหนดนโยบายการทางานอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมาย ทางานเป็นหมู่คณะและทางานอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัตอิ ยู่ใน
ระดับปานกลาง
3. การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
3.1 ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารควรวางแผนการจัดการบริหาร ให้
เป็นไปตามแนวการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมครูให้ศึกษาพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้โดยคานึงถึง
มาตรฐานและเป้าหมายของหลักสูตร มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย มีการจัดอบรมให้บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจถึงความสาคัญของมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ไขการพัฒนางาน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแต่ละมาตรฐาน
3.2 ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการประชุมวางแผน
ร่วมกัน เพื่อรับทราบ และสรุปการทางานที่ได้ปฏิบัตผิ ่านมา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกากับติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษาควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกคน
3.3 ด้านการจัดการระบบบริหารและสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการติดตาม และนาข้อมูลมาปรับใช้
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และทันสมัยอยู่เสมอ มีปฏิทินการปฏิบัติงานและมีห้อง
จัดเก็บเอกสารที่เป็นข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับสารสนเทศ
ของสถานศึกษา และจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับงาน/กิจกรรม
3.4 ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษามีปฏิทินปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และปฏิบัติได้จริงมีการทาความเข้าใจ ให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนได้รับทราบถึงรายละเอียดของแผน มีการ
มอบหมายงานและการกากับติดตามการปฏิบัตงิ านอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน และควรจัดวิทยากรมาอบรมเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับคณะครูและบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน
3.5 ด้ านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ควรนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุง และแก้ไ ขใน
ข้อบกพร่องสร้างความตระหนักและความเข้าใจว่าการตรวจสอบและการติดตามคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคน พาไป
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จ ทุกฝ่ายต้องร่วมคิด ร่วมทา เพื่อให้งานนั้นสาเร็จตามเป้าหมาย
3.6 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้
ผู้รับผิดชอบร่วมกันดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับด้านการประเมิน
คุณภาพ มีการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงมาตรฐานตัวชี้วัดในการพัฒนาและการประเมินคุ ณภาพ
สถานศึกษา ผู้บริหารควรศึกษาข้อมูลมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินคุณภาพให้ถูกต้องชัดเจน
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3.7 ด้านการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีการ
ตรวจสอบในเชิงคุณภาพที่ปรากฏต่อผู้เรียน ไม่ใช่ตรวจเฉพาะเอกสาร ควรรายงานตามสภาพความเป็นจริ งและมีการ
กาหนดรูปแบบการจัดทารายงาน การปฏิบัตงิ าน มีการระบุปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขทุกครัง้
3.8 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรสร้างความตระหนักให้ครูและผู้เกี่ยวข้องรู้หน้าที่
และเน้นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมบุคลากร และสร้างขวัญกาลังใจในการทางานร่วมกัน

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดพะเยา พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
สภาพการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณ์ ยากองโต (2554)
ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
กฤษณา พลสิ ม และสุ น ทร โคตรบรรเทา. (2558) ศึก ษาเรื่ อ งการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึก ษาขั้นพื้ นฐานสัง กัดสานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการศึกษาพบว่าการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 โดยภาพรวมมีการดาเนินงานอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีก ารดาเนินงานอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่า 3 อันดับแรก คือ ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รองลงมาคือด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา และด้านการผดุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตามลาดับ ส่วนด้านที่มีการดาเนินงานในระดับที่ต่าสุด 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมก่อนการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี และด้านที่มีการดาเนินงานในระดับที่
ต่าสุดคือ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้านการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้นาเสนอแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพคือควรมีการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกคนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนาแผนไปใช้ปฏิบัตจิ ริงสอดคล้องกับ
กรมวิชาการ. (2547) กล่าวว่าแนวทางในการจั ดทาแผนพั ฒนาโรงเรียนควรยึดแนวทางสาคั ญ คื อการ
วางแผนทั้งประเมินสภาพปัจจุบัน ปัญหาการกาหนดขอบข่าย และรวบรวมข้อมูลในการกาหนดแผน และการร่วมกัน
เผยแพร่แผนพร้อมทั้งนโยบายเป้าหมายวัตถุประสงค์กลยุทธ์งาน/โครงการ ดัชนีตัวบ่งชี้ความสาเร็จมีความสอดคล้อง
กั น และสอดคล้ อ งกั บส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน (2554) กล่ า วว่า ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
การศึกษาสถานศึกษาต้องคานึงถึงหลักการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมและการนาไปสู่การปฏิบัตไิ ด้จริง
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ด้ า นการด าเนิน งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาได้ เสนอแนวทางด าเนิน งานประกั น คุ ณ ภาพคื อ
ผู้บริหารควรมีการกาหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบการดาเนินงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ และกาหนดช่วงเวลา
ในการติดตามผลงานเป็นการกระตุ้นให้ครูผู้สอนปฏิบัตงิ านอย่างจริงจัง เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) กล่าวว่าการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ต้องมีการกากับติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาที่กาหนด และสถานศึกษาต้องสร้างระบบการทางานที่เข้มแข็งเน้นการมี ส่วนร่วม ใช้เทคนิคการบริหาร
จัดการที่จะทาให้การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ด้านการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาได้นาเสนอแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพ คือควรมีการแต่งตั้งคณะบุคคลจากบุคลากร
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและพัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่และภาระงานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ด้านการพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ย วชาญได้เสนอแนวทางแก้ ปัญหาคือควรส่ง เสริ ม
สนับสนุนกากับและติดตามให้สถานศึกษาดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานกิจกรรม /
โครงการประชุมวิเคราะห์แผนงาน/โครงการทุกแผนงาน/โครงการ เพื่อหาจุดด้อย และจุดเด่นแต่ละแผนงาน/โครงการ
นาปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ นาไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาให้ชัดเจน
และสมบูรณ์แล้วนาแผนงาน/โครงการมาใช้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน. (2549) กล่า วว่าการทาให้คุ ณภาพของ
สถานศึกษาดารงอยู่อย่างยั่งยืนนั้น สถานศึกษาควรตรวจสอบและทบทวนการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมอยู่
เสมอ โครงการ/กิจกรรมที่ทาต้องคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ส่งผลถึงผู้เรียน การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ทาต่อไป
หรือไม่นนั้ ควรพิจารณาดังนี้ ถ้าเป็นโครงการที่ดี สมควรดาเนินต่อไปก็ดารงโครงการนั้นไว้ ถ้ าเป็นโครงการที่ดีแต่ยัง
ด าเนิน การไม่ ส าเร็ จ หรือ ไม่บรรลุ เป้ า หมายเพราะมี จุ ด บกพร่ อ ง ถ้ า ปรั บปรุ ง แก้ ไ ขสามารถบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ได้ ก็
ดาเนินการต่อไปและทาให้ดีย่ิงขึ้น ถ้าเป็นโครงการที่มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานอยู่ตลอดเวลา ก็พัฒนาดาเนิน
โครงการนั้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งหากมีเหตุการณ์ หรือสิ่งที่ส่อเค้าว่าจะเกิดปัญหาต้องหาทางป้องกันไว้ก่อน ต้อง
จัดทาโครงการใหม่ข้ึนเพื่อป้องกันปัญหาจากการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทาให้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จะประสบความสาเร็จได้นั้น สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควร
กาหนดนโยบายการส่งเสริมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน ประสานงานขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
และในสถานศึกษาควรเริ่มจากการที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทางานเป็นทีมมีระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสร้างความตระหนัก
ให้ทุกฝ่ายเห็นคุณค่าของการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมที่จะรองรับ
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพและแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะสาหรับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ตลอดถึง
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับภารกิจในการดาเนินงานภายในสถานศึกษา
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 ควรศึกษารูปแบบของการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จด้วยดี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทความรู้ที่หลากหลายและมีประโยชน์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ
กรุณาและความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจาก ดร.น้าฝน กัน มา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้กรุ ณาให้คาปรึกษาแนะนา และ
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องทุกขั้นตอนของการวิจัย ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น
5 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายทุกท่าน ตลอดจนท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่น้ี และขอขอบพระคุณ
คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ที่
ได้ให้ความอนุเคราะห์ อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมื อเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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การศึกษาสภาพและแนวทางการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ
A STUDY OF CONDITIONS AND PROGRESS GUIDELINES FOR CLASSROOM
ACTION RESEARCH OF TEACHERS LOCAL EDUCATION DEVELOPMENT
NETWORK GROUP CHIANGRAI NORTH ZONE
อัจฉรา บุญถึง1* และ น้าฝน กันมา2
Atchara Bunthueng1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ และ 2) เพื่อศึกษาแนวการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ จานวน 109 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ใน
ภาพรวมอยูร่ ะดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่เกี่ยวกับผู้บริหาร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การสนับสนุนของผู้บริหาร รองลงมาคือ การนิเทศกากับติดตาม
บทบาทและภาระงานวัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการ ระบบที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการทาวิจัย และงบประมาณในการทา
วิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ด้านที่เกี่ยวกับครู มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย คือ เจตคติที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจในการวิจัย ทักษะในการวิจัยในชั้นเรียน
และ ประสบการณ์ในการทาวิจัย/อบรม มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
2. แนวการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุม่ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ พบว่า
1) งบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 2) บทบาทและภาระงานครู มีความคิดเห็นว่า บทบาทภาระงานครู
มีมาก และ 3) ควรมีวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการทาวิจัยที่เพียงพอ เช่น กระดาษ เครื่องปริ้น ควรมีอุปกรณ์ที่จาเป็น
คือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอินเตอร์เน็ต หนังสือตาราที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนที่เพียงพอ 4) ควรมอบหมายงานให้
ครูชัดเจน เนื่องจากบทบาท ภาระงานครูมมี ากเป็นการเพิ่มภาระงานครู ทาให้ไม่ได้สอนนักเรียนเต็มที่
คาสาคัญ: การวิจัยในชัน้ เรียน, ครู, กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ
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Abstract
The purpose of this study consist of 1) To study conditionsof classroom action research in teacher local
education network group Chiang Rai North zone. 2) To study progress guidelinesof classroom action research of
teacher local education network group Chiang Rai north zone.The population is 109primary school teachers in
local education network group Chiang Rai north zone.
The result of the study revealed that;
1. The conditionsof classroom action research in the overview were at a great level.When considering a
list of aspects about director side was a moderate level. Sort by average descending were director’s supporting,
lower was supervising to inspect and follow, duty and mission, materials and equipments, advisor system or
researching coach and budget for research has the lowest mean. In about the teacher side was at a great level.
When considering a list of aspects about teacher side sort by average descending, the highest mean was
attitude with researching, the second one was the knowledge of researching, the researching skill and lowest
mean was the research experience or training.
2. The progress guidelines of classroom action research by teacher in local education network group
Chiang Rai north zonewas found that 1) The budget should be allocate sufficient budgets. 2) Teacher’s
work,there were comments that the teacher had a lot of work and duty and 3) Should have materials enough
for support the research as like papers, printers and all the necessary equipment is laptop computer,
Internet,books, textbooks and literatures were enough. 4) The director have to give a clearing role for teachers,
because of they had a lot of work, it was increasing teacher’s duty and teachers could not teach students for
completely.
Keywords: Classroom action research, Teacher, The teacher's education network of local groups in Chiang Rai
in the North zone

บทนา
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านธรรมชาติและ
วิถีชีวิตของมนุษย์ และมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์
การแพทย์ สมาชิกในสังคมจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ของโลก สิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้ทุกคนอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุขนั้นคือต้องมีการพัฒนาทางการศึกษา ดังนั้นวงการศึกษาของประเทศไทยทุกภาคส่วนต่างก็
ร่วมกัน ปฏิรูปการศึก ษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชนเพื่อให้มีทัก ษะสาคั ญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้
สามารถอยูร่ อดในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างปกติสุข (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558 หน้า 7) หัวใจสาคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และสิ่งสาคัญที่สุดที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทางนั้นได้ดที ี่สุดคือ ครู ซึ่งครูนั้นจาเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและต้องใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 มาตรา 24 (5) กาหนดให้ผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและมาตรา 30กาหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
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พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแสดงถึงความมุ่งหวังให้ครูทาวิจัยควบคู่ไปกับการสอนรวมทั้งแผนการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2545-2559 มีแนวนโยบายเพื่อดาเนินการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการเรียนรู้
ของคนและสังคมไทยซึ่งมีกรอบการดาเนินงานคือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและพัฒนา
ความรู้และการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินชีวิตการประกอบอาชีพของคนไทยและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ผลผลิตและมีการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 จะเห็นว่ากระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องทั้ง
นักเรียนและครู “การทาวิจัย” ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อครูและต่อนักเรียนประโยชน์ต่อครูคือช่วยพัฒนาการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพก่อให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆและส่งเสริมให้ครูต้องใกล้ชิดกับข้อมูลที่ทันต่อ
เหตุการณ์อยูเ่ สมอประโยชน์ตอ่ นักเรียนคือได้เรียนรู้เนื้อหาสาระใหม่ ๆ ที่สอดคล้อ งกับปัญหาหรือบริบทของสังคมใน
ปัจจุบันและสนุกกับการเรียนเพราะมีเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งนี้การประเมินภายนอกจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษายังให้ความสาคัญในการประกันคุณภาพในด้านการทา
วิจัยของครูจึงจาเป็นที่ครูตอ้ งทาการวิจัยปฏิบัตกิ ารในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กาหนดมาตรฐานความรู้และวิชาชีพครูตาม มาตรฐานความรู้ 9
ข้อ ได้กล่าวถึงการวิจัยทางการศึกษา โดยกาหนดในสาระความรู้และสมรรถนะของครูตามมาตรฐานความรู้ ได้แก่
ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบการวิจัย กระบวนการวิจัยสถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึก
ปฏิบัตกิ ารวิจัย การนาเสนอผลงานการวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
ใช้ก ระบวนการวิจั ยในการแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อ ทาวิจั ย และก าหนดสมรรถนะไว้ได้ แก่ สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอนและสามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และ
จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน การจัดการเรียนรู้ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรีย นและน าผลไปพั ฒ นาผู้เรีย น โดยครู ต้อ งมีค วามรู้ เกี่ย วกั บการวิจัย ในชั้น เรีย น มีก ารทาวิจัย ในชั้นเรีย นเพื่อ
แก้ปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปีละ 1 รายการ ในกลุ่มสาระที่ตนเองสอน ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนช่วย
แก้ปัญหาปรับพฤติกรรมและหรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้งานวิจัยในชั้นเรียนได้รับการยอมรับและขยายผล
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน,2551 หน้า 11-12) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นขอบข่าย
และภารกิจหนึ่งของการบริหารงานวิ ชาการ มีความเกี่ยวข้องต่อการบริหารการศึกษา เนื่องจากการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึก ษาเป็น การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจั ดการและการพั ฒนาคุณ ภาพงาน วิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และประสานความร่วมมือในสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจน การเผยแพร่ ผลงานการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2550, หน้า 33–38)
ในปั จ จุ บั น จึ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นการวิจั ย ของครู เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยจะเห็ น จากการจั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ครูในเรื่องการวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยเชิงวิชาการ ( Academic
research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถแบบนักวิชาการที่ต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใน
ศาสตร์หรือสาขาวิชาที่นักวิชาการค้นหาเป็นหลัก การทาวิจัยจึงต้องอาศัยหลักการที่เป็นกระบวนการเชิงลึก มีรูปแบบ
การวิจัยที่เคร่งครัด ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาและการทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างมาก ซึ่งครูที่ทาวิจัยที่มีรูปแบบ
เป็นทางการ (Formal research) จะพบปัญหาในการทาวิจัยได้แก่ 1) ครูได้รับความรู้จากการอบรมไม่เพียงพอที่จะ
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สามารถทาวิจัยแบบเป็นทางการได้เอง ทาให้ไม่สาเร็จ เกิดความท้อแท้ และเกิดทัศนคติทางลบต่อการวิจัย 2) การทา
วิจัยแบบเป็นทางการจะต้องอาศัยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Review of literature) อย่างมาก เพื่อให้กรอบแนวคิด
มีความหนักแน่น แต่มขี ้อจากัดด้านเวลาของครู ไม่เปิดโอกาสให้ครูมีเวลาในการศึกษาเอกสารได้อย่างเต็มที่ เกิดการ
จ้างวานหรือมอบหมายให้ผู้อ่นื ทาแทนครู ครูไม่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สิ่งที่ได้มาไม่ได้นามาใช้ปฏิบั ติจริง 3) การทางาน
วิจัยที่ยากลาบากจึงทาให้ครูยุติการทาวิจัยไว้แค่เรื่องเดียวไม่ทาเรื่องใหม่ต่อ หวังเพียงการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง 4)
ปัญหาการวิจัยเป็นการเลียนแบบการวิจัยของนักวิชาการไม่ได้มาจากสภาพปัญหาจริงในห้องเรียน 5) ใช้เวลาในการ
วิจัยนานมาก ไม่ทันเหตุการณ์เนื่องจากการเรียนการสอนที่เกิดปัญหาได้ลุล่วงผ่านมานานแล้ว นักเรียนที่มีปัญหาไม่ได้
อยู่ชั้นเรียนนั้นแล้ว 6) การทาวิจัยเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แต่การได้รับความรู้จาก
การอบรมเป็นแบบเร่งรัด ทาให้ไม่มีประสบการณ์และความชานาญในการทาวิจัยอย่างแท้จริง ทาให้รายงานการวิจัย
ของครูมีข้อบกพร่องมากในเกือบทุกขั้นตอนของการทาวิจัย (สุวิมล ว่องวาณิช, 2559) นอกจากนี้ สาคร มีแก้ว,
(2553) พบว่าปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนของครูคือ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเลือกหัวข้อวิจัย
ปัญหาการค้นคว้าข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้เวลา การเขียนรายงานวิจัย ด้านภาระงานที่ปฏิบัติ และปัจจัย
ที่สนับสนุนการทาวิจัย จึงเป็นปัญหาที่ครูทาวิจัยไม่สาเร็จหรือทาวิจัยน้อย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครู และการ
นาไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทาหน้าที่ส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาได้มีสถานศึกษาในสังกัดของ
ตนเอง ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จึงเกิดสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงรายมีสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นใหม่เป็นจานวนมาก ด้วยเหตุที่ต้องเร่งพัฒนา
ให้สถานศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับสถานศึกษาในสัง กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงรายได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้น
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเชียงราย
โซนเหนือ ประกอบด้วยอาเภอแม่จัน อาเภอแม่สาย และอาเภอเชียงแสนโดยใช้ช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ” ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียน จานวน 9 แห่งได้แก่ 1) โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล2) โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 3) โรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว 4) โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีค้า 5) โรงเรียนเทศบาลเทศบาล 1 เวียงเชียงแสน 6) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอน
มูล 7) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง8) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 9) โรงเรียนเทศบาลตาบลแม่คา โดยมี
เป้าหมายที่จ ะพัฒนาการศึกษาร่ วมกัน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่า นมา ได้มีก ารจัดอบรมให้ความรู้แก่ ครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาครู ใ ห้ มี คุ ณ ภาพอย่ า งต่อ เนื่อ ง โดยใช้ ง บประมาณจากทั้ ง ต้ น สั ง กั ด และจาก
งบประมาณของสถานศึกษา และจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาหลายกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดอบรมพัฒนาครู ด้าน
การวิจัยในชัน้ เรียน ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญและเป็นนโยบายขององค์กรที่ครูจะต้องทาวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ใน 1 ภาค
เรียนแต่จากการรวบรวมงานวิจัยที่ผู้บริหารสถานศึกษากาหนดให้รายงานตามระยะเวลาปรากฏว่ามีครูที่ทาวิจัย
สาเร็จเพียงบางส่วน และมีจานวนน้อยที่ทาวิจั ยสาเร็จและส่งเข้าประกวดผลงานในแต่ละปี แต่มีครูส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาในการทาวิจัย ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด ถึงแม้ว่าจะได้รับการพัฒนาโดยผ่าน
การฝึกอบรมหลายครั้งก็ตาม จากการสอบถามครูที่ทาวิจัยทราบว่า มีปัจจัยหลายด้านที่มีผลต่อการพัฒนางานวิ จัย
ในชั้นเรียนของครู ทั้งด้านการส่งเสริมและด้านที่ต้องปรับปรุง ถึงแม้ครูจะทาวิจัยแล้วแต่ยังไม่สามารถพัฒนางานวิจัย
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ของตนให้มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงจึงทาให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือยังไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพของครูด้านการทาวิจัยในชั้นเรี ยนได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจมาจากปัจจัยหลายด้านที่ยังเป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าครูที่สามารถทางานวิจัยในชั้นเรียนได้สาเร็จมี
จานวนโดยประมาณ 8-10 คน และส่วนมากเป็นครูในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ ที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัยในชั้ นเรียนซึ่ง
ถือว่ามีสัดส่วนน้อยมากหากเทียบกับจานวนครูทั้งหมดในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียน
รวมทั้งแนวทางการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งสารสนเทศที่ ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ 2) เพื่อศึกษาแนวการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ

กรอบแนวคิด
1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
2. ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
3. ความสาคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
4. กระบวนการและขั้นตอนของการ
วิจัยในชั้นเรียน
5. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ
6. บทบาทผูบ้ ริหารในการส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียน

สภาพและแนวทางการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ
1. ด้านที่เกีย่ วกับผู้บริหาร
2. ด้านที่เกี่ยวกับครู
1.1 การสนับสุนของผู้บริหาร
2.1 ประสบการณ์การ
1.2 ระบบที่ปรึกษา/พี่เลีย้ ง
ทาวิจัย/การฝึกอบรม
1.3 การจัดการทรัพยากรแหล่งเรียนรู้
2.2 เจตคติที่มีต่อการวิจัย
1.4 งบประมาณ
2.3 ความรู้ความเข้าใจ
1.5 การนิเทศกากับติดตาม
ในการทาวิจัย
1.6 บทบาทและภาระงาน
2.4 ทักษะการทางานวิจัย
8’

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาศึกษาสภาพและแนวทางการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ โดยใช้กรอบแนวคิดการแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านที่เกี่ยวกับผู้บริหาร
2. ด้านที่เกี่ยวกับครู
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู ครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ปีการศึกษา
2559 จานวน 109 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุม่ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ มีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย() และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน()
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสรุป
และจัดเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
การสร้างเครื่องมือ
ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วารสาร ตารา วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพ
และแนวทางการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ และสภาพ
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานวิจัยในชัน้ เรียนของครูกลุม่ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ และ
ได้ ก าหนดประเภทของเครื่อ งมือ วิจั ย เพื่อ ให้ เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บลั ก ษณะของข้ อ มู ล ที่ ต้องการ เพื่อ ตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่กาหนดไว้
2. สร้างข้อคาถาม / แนวทางของเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุมเรื่องสภาพและแนวทางการดาเนินงานวิจัยใน
ชัน้ เรียนของครูกลุม่ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อยแล้ว นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แล้ว
นาไปปรับปรุงและแก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) ตลอดจนเนื้อหา ภาษาที่ใช้และข้อคาถามแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง
5. นาแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)โดยผู้วิจัยได้ทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจริงก่อนนาไปใช้จริงจานวน 30 คนแล้วหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Co-efficient)ได้คา่ ความเชื่อมั่น .89
6. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. นาหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเชียงรายโซนเหนือ และผู้อานวยการโรงเรียนในกลุ่ม จานวน 9 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3.รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้จะประมวลผลในการหาค่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาและอายุราชการโดยการ
วิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อสภาพและแนวทางการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชีย งรายโซนเหนือ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน () และแปลความหมายระดับสภาพและแนวทางการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยนามา
จัดกลุ่มคาตอบ แล้วเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแบบพรรณนา (description) และการพรรณนาวิเคราะห์
(analysis description)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจัยในครัง้ นี้ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตดิ ังต่อไปนี้
1. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
2. หาค่าสถานภาพบุคคล ใช้ความถี่ และร้อยละ
3. หาค่าสภาพการดาเนินงานวิจัยในชัน้ เรียนของครูกลุม่ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซน
เหนือใช้ค่าเฉลี่ยประชากร () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ()

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามจานวน 109 คน พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมี
สถานภาพเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.60 อายุ 31-40 ปี ดารงตาแหน่ง ครู คิดเป็นร้อยละ 91.70 ระดับปริญญา
โท คิดเป็นร้อยละ 80.70
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
เชียงรายโซนเหนือ
สภาพการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุม่ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือด้าน
ที่เกี่ยวกับครูอยู่ในระดับมาก และด้านที่เกี่ยวกับผู้บริหาร พบว่าอยู่ในระดับปานกลางในภาพรวมอยู่ระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
2.1 ด้านที่เกี่ยวกับผู้บริหาร โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การสนับสนุน
ของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การนิเทศกากับติดตาม และบทบาทและภาระงาน วัสดุอุปกรณ์และแหล่ง
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วิชาการ ระบบที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยงในการทาวิจัย ตามลาดับ ส่วนด้านงบประมาณในการทาวิจัยในชั้นเรี ยน มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด
2.2 ด้านที่เกี่ยวกับครู พบว่าสภาพการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ เจตคติที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียน ความรู้ความเข้าใจในการวิจัย
ทักษะในการวิจัยในชัน้ เรียนและประสบการณ์ในการทาวิจัย/อบรม
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวแนวทางการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ
3.1 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อ
ตนเอง ดั ง นี้ค วรเป็ น ผู้ ที่มีค วามรั บผิ ด ชอบต่อ หน้า ที่ อ ย่า งดี เยี่ย ม ซื่ อ สั ต ย์ ต่อ ตนเองเป็ น ตั ว อย่า งที่ ดี มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรมสูง มีความมั่นใจในตัวเอง มีเมตตา มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัตหิ น้าที่ มีความเคารพต่อตนเอง ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการประพฤติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี มีความยุติธรรม มีความขยันหมั่นเพียร มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตนตรงต่อ เวลามีส ติ มีค วามอดทน มีจิ ตสาธารณะ มีเหตุ ผล เป็ นประชาธิ ปไตย มีความเสีย สละความคิด ริ เริ่ ม
สร้ า งสรรค์ ก ล้ า ตั ด สิ น ใจ มีค วามยึด หยุ่น ในการทางาน มีวินั ย ไม่เป็ น ผู้ ยึด ความคิ ด ของตนเองเป็ น ที่ ตั้ง และไม่
แสดงออกเชิงลบ เช่น ก้าวร้าว พูดให้ร้ายผู้อื่น เป็นต้น
3.2 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม
ต่อเพื่อนร่วมงาน ดังนี้ ควรเป็นผู้มีความเป็นกัลยาณมิตร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ให้ความเอื้อเฟื้อดูแล มี
น้าใจ ต่อเพื่อนร่วมงาน ใส่ใจในรายละเอียดด้านต่าง ๆ ของผู้ร่วมงาน ทัง้ ด้านการปฏิบัตงิ านและการครองชีพ เป็นผู้นา
ที่มีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อน
ร่วมงาน สนับสนุนการพัฒนาตนเองของเพื่อนร่วมงาน สร้างความสามัคคีต่อเพื่อนร่วมงานมีการทางานเป็นทีม มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความเคารพต่อผู้อ่ืน มีหลักการทางานอย่างยุติกรรม ให้เกียรติผู้ร่วมงาน เป็นผู้มีเหตุผล รับฟัง
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน มองความก้าวหน้าของผู้ร่วมงานเพื่อให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ เป็น
ผู้ให้คาแนะนาและแก้ปัญหาได้
3.3 ด้านภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อ
วิชาชีพ ดังนี้ ควรเป็นที่มีความเคารพกฎกติกา รู้จักวางแผนการทางานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เป็นผู้นาที่
ดี ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณสมบัติผู้บริหารที่ดีวิชาชีพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ยึดหลักความถูกต้อง มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
ต่อวิชาชีพ เป็นผู้มวี สิ ัยทัศน์ บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีทักษะการแก้ปัญหา มีความเป็นมืออาชีพใน
การทางาน มีนาใจมี
้ วนิ ัย กล้าตัดสินใจ และส่งเสริมการทางานเป็นทีม

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการดาเนิน งานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือพบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ด้านที่เกี่ยวกับผู้บริหาร พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีอยู่ด้วยกัน 4 ข้อ สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
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1.1 การสนับสนุนของผู้บริหาร พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการอบรมการทาวิจัยในชั้นเรียน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารของครู
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ ให้การสนับสนุนเรื่องการอบรมให้ความรู้เรื่องการวิจัยในชั้น
เรียน ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะจากการอบรมหลายครั้ง สอดคล้องกับการศึกษาของ จรูญ คุณมี.
(2555,หน้า 5) ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนโดยรวมและราย
ด้านอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง
1.2 วัสดุอุปกรณ์และแหล่งวิชาการ พบว่าโดยรวมมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
มีระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนีเ้ พราะ ในปัจจุบันส่วนใหญ่โรงเรียนจะมีระบบ
อินเตอร์เน็ตใช้ทุกแห่ง และมีความพร้อมของระบบสัญญาณที่สามารถเข้าถึงได้ทุกหนทุกแห่ง ทาให้ครูใช้สืบค้นข้อมูล
ได้สะดวกรวดเร็ว
1.3 การนิเทศกากับติดตาม พบว่า โดยรวมมีคา่ เฉลี่ยนอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับ
การส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ในการเผยแพร่ ง านวิจั ย มีค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดั บมาก ทั้ ง นี้เพราะกลุ่ ม เครือ ข่ า ยพั ฒ นา
การศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอผ่านทางกลุ่มย่อยที่เรียกว่า กลุ่ม PLC ที่
ผู้ บ ริ ห ารได้ ก าหนดให้ ค รู ที่ ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นจะต้ อ งมี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานของตนเองสู่ เ พื่ อ นครู ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่สามารถศึกษาเรียนรู้จากผลงานวิจัยของครูได้ อีกทั้งยังเป็นเกณฑ์ในการตัดสินผลงานของครู ว่าใน
แต่ละปี ครูทางานวิจัยแล้วมีการเผยแพร่มากน้อยแค่ไหน
1.4 บทบาทและภาระงานพบว่า โดยรวมมีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
กาหนดบทบาทและภาระงานของครูชัดเจน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายจากรัฐบาลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา มีนโยบายให้ครูต้องทามากนอกเหนือจากภาระงานสอนตามปกติแล้ว
ครูยังต้องทาหน้าที่อื่น ๆ ที่เป็นโครงการตอบสนองนโยบายของรัฐ ทาให้ครูมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ จรูญ
คุณมี (2555, หน้า 5)ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนผลการวิจัย พบว่า ด้านนโยบายและการวางแผน มีการส่งเสริมอยู่ในระดับมากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับ
แรก คือ ผู้บริหารจัดประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจและนโยบายการวิจัยของโรงเรียนให้ครูผู้สอนทราบอย่างทั่วถึง
ผู้บริหารติดตามดูแลการทาวิจัยของครูผู้สอนและผู้บริหารส่งเสริมให้มีการกาหนดแผนงานการทาวิจัยในชั้นเรียนของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ด้านที่เกี่ยวกับครู
2.1 ประสบการณ์ในการทางานวิจัย/อบรมพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อ ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ครูได้รับการฝึกอบรม หรือได้เข้าร่วมการอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เพราะกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ มีการพัฒนาครูโดยการฝึกอบรมบ่อยครั้ง ทั้ง
เรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (PLC) การจัดทาหลักสูตร การผลิตสื่อ การใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ และ
โดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน ที่กลุ่มให้ความสาคัญและใช้เป็นผลงานในการคัดเลือกครูที่มีผลงานดีเด่นของกลุม่ ในแต่
ละปี
2.2 เจตคติที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียนพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การทาวิจัยในชั้นเรียนสามารถนาไปปฏิบัติจริงในห้องเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะครูอาจ
เล็งเห็นความสาคัญของการนาเอางานวิจัยในชัน้ เรียนไปปฏิบัติจริงในห้องเรียน เพื่อทดสอบผลการจัดการเรียนรู้ที่ครู
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ปฏิบัตใิ นแต่ละวันว่าประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด การที่ครูมเี จตคติในระดับมากต่อการวิจัยในชั้นเรียน ถือว่าเป็น
สิ่งที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภชัย เพลิดพราว (2554, หน้า 86) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและเจตคติของครูที่มี
ต่อกระบวนการทาวิจั ยในชั้น เรีย นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาเภอเซกา จัง หวัด หนองคาย ผู้ศึก ษาได้สรุ ปผล
การศึกษาในด้านเจตคติที่มีต่อการวิจัยในชัน้ เรียน โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
2.3 ความรู้ความเข้าใจในการทางานวิจัย พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะครู
ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนบ่อยครั้ง และมีการนิเทศกากับติดตามจึงทาให้ครูได้ความรู้จาก
การปฏิบัตจิ ริงสอดคล้องกับการศึกษาของ บัวสอน จาปาศรี ,สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ และเกศรี ววิวัฒนปฐพี (2556, หน้า
127-128) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มีค่าดัชนีเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น (PNI
Modify) ความรู้ความสามารถในระเบียบวิธีวิจัย (KNOWLEDGE: KNOW) มีอิทธิพลทางตรงต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.35
2.4 ทักษะในการวิจัยในชั้นเรียนพบว่า โดยรวมมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ครู
นาเสนอข้อมูลให้มีความกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีความคิด เห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ ครูถูก
กาหนดโดยนโยบายของสถานศึกษาให้ทางานวิจัยในชั้นเรียน และได้นาไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียนจึงทาให้เกิดทักษะใน
การวิจัย ทาให้ครูมีความชานาญตั้งแต่ขนั้ ตอนแรกจนถึงการนาเสนอข้อมูล สู่สาธารณะชน
3. แนวทางการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือพบ
ประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละด้านซึ่งมีข้อคิดเห็นในระดับสูงสุด 5 ลาดับแรก สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
3.1 งบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ คือ ผู้บริหารหรือผู้อานวยการซึ่งมีหน้าที่กาหนด
นโยบายและแผนต่า ง ๆ ของสถานศึก ษาจะต้อ งจั ด สรรงบประมาณส าหรั บการวิจั ยในชั้น เรี ย นให้ เพีย งพอและ
เหมาะสม โดยประสานงานกับต้นสั งกัดเพื่อขอรับการสนั บสนุ นงบประมาณ นอกจากนี้อ าจขอรับการสนั บสนุ น
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุพรทิพย์ เป็งนวล
(2557, หน้า 47) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนในเขตอาเภอเวียงเชียงรุ้ง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 คือ ด้านการมีส่วนรับผิดชอบต่อครูผู้ทาวิจัยในชั้น
เรียนมีแนวทางในการพัฒนาบทบาทผู้ บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน คือ ต้องสร้างความ
ตระหนักด้วยการนิเทศติดตามและมีงบประมาณมาสนับสนุนด้านงานวิจัยในชัน้ เรียน
3.2 บทบาทและภาระงานครู มีความคิดเห็นว่า บทบาท ภาระงานครูมีมาก ผู้บริหารควรทบทวนบทบาท
และภาระงานครูในปัจจุบันว่าครูมภี าระงานเกินความจาเป็นหรือไม่ โดยมุ่งเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียนเป็น
หลักสาคัญ ส่วนงานที่นอกเหนือจากประเด็กหลักควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากมีการวิจัยใน
ชัน้ เรียนก็ควรเน้นในการงานวิจัยในชัน้ เรียนที่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพนักเรียน มากกว่าการตอบสนองนโยบายที่
ไม่ได้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผู้เรียน
3.3 การนิเทศกากับติดตาม คือ ควรนิเทศกากับติดตามเดือนละ 1 ครั้ง สม่าเสมอ แสดงให้เห็นว่า ครู
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเชียงรายโซนเหนือ มีความต้องการให้มีการนิเทศกากับติดตามการดาเนินงานวิจัยใน
ชัน้ เรียนอยูเ่ สมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง การนิเทศกากับติดตามเป็นประจาจะช่วยให้การวิจัยในชั้นเรียนสาเร็จตาม
ห้วงเวลาที่กาหนด และครูจะได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ ซึ่งหลังจากที่ครูได้รับการนิเทศกากับติดตามแล้ว ก็จะได้
รับทราบผลของการนิเทศกากับติดตามว่างานวิจัยของครูนั้น มีจุดใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข หรือควรพัฒนาอย่างไร
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บ้าง ทาให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอกพงษ์ แก่นจันทร์ (2557, หน้า
65) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาอาเภอปง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการศึกษาพบว่า การนิเทศติดตาม การทาวิจัยในชั้นเรียน
ของผู้บริหารมีสภาพปัญหาน้อยที่สุด แสดงว่าโรงเรียนมีการนิเทศติดตามการทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารควรศึกษาสภาพการดาเนินงานของสถานศึกษาของตนเองให้
ชัดเจนก่อนที่จะนาเอาการวิจัยในชัน้ เรียนมาพัฒนาครูและผู้เรียนให้มปี ระสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
แต่ละด้านที่สถานศึกษาตนมีอยู่แล้ว จึงจะนาเอาแนวทางการดาเนินงานที่ดีและเหมาะสมมาส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดขึ้นกับการดาเนินงานวิจัยในชัน้ เรียนของสถานศึกษาต่อไป
2. ในส่วนที่เกี่ยวกับครู การดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนให้มคี ุณภาพนัน้ ครูจะต้องพัฒนาตนเองในทุกมิติ ไม่ว่า
จะเป็นมุมมอง เจตคติ ที่มตี อ่ การวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนให้ถ่องแท้
และต้องปฏิบัตจิ ริงด้วยตนเอง จึงจะเกิดทักษะความชานาญในการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อครูมีความรู้ มีทักษะ ก็สามารถ
พัฒนาตนเองสู่การเป็นพี่เลีย้ งหรือที่ปรึกษาการทาวิจัยให้แก่ครูท่านอื่นได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการวิจัยในชั้นเรียนของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซน
เหนือ
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของผลการวิจัยในชั้นเรียนกับผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือหรือโรงเรียนอื่น ๆ
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การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
THE STUDY OF BUDGET ADMINISTRATION CONDITIONS AND BUDGET
DEVELOPMENT GUIDELINES IN PRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL, GENERAL
EDUCATION DEPARTMENT, CHIANG RAI PROVINCE.
พระประเสริฐ โชติอุดมสิทธิ์1* และ โสภา อานวยรัตน์ก้ว2
Phraprasoet Chotudomsit1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 229 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ต่อสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด คือ ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน รองลงมา คือ ด้านการ
จัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณ ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบอุดหนุน ด้านการตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบอุดหนุน ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่าย และด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
จัดทาและจัดหาพัสดุ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ได้แก่ 1) ด้านการจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณ คือ สถานศึกษาควรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณเป็นประจาทุกปี 2) ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่าย
คือ สถานศึกษาควรวางกรอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายให้ ชัดเจนและถูกต้อง
และแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ 3) ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบอุดหนุน คือ สถานศึกษาควรวาง
กรอบแนวทางการใช้ จ่ า ยงบอุ ด หนุ น ให้ ต รงกั บ แผนงบประมาณประจ าปี 4) ด้ า นการจั ด ท าบั ญ ชี ก ารเงิ น คื อ
สถานศึกษาควรจัดทาบัญชีการเงินตามประเภทของบัญชีครบทุ กบัญชีอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามระเบียบของ
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
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สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5) ด้านการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบอุดหนุน คือ สถานศึกษาควร
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้งบอุดหนุนของโรงเรียน และควรจัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตาม การ
ใช้จ่ายจากงบประมาณทุกด้านอย่ างชัดเจน และ 6) ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหา
พัสดุ คือ สถานศึกษาควรจัดทาทะเบียนควบคุมพัสดุและทรัพย์สนิ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ตามระเบียบของหน่วยงาน
คาสาคัญ: การบริหารงบประมาณ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา

Abstract
This independent aimed to study of budget administration conditions in Prapariyattidhamma School,
General Educational Department, Chiang Rai Province and budget development guidelines for
Prapariyattidhamma School, General Educational Department, Chiang Rai Province. Data were collected from
229 people through the questionnaires and analyzed by using the descriptive statistics: frequency, percentage,
mean and standard deviation.
The results showed that a view of school administrators, teachers and staffs towards budget
administration conditions in Prapariyattidham School, General Education Department, Chiang Rai Province in
overall were at high level and data on the other side at high level, consisting of 6 aspects as follows: financial
accounting, budget planning and budget requirements, budget approval process, budget monitoring and
reporting, budget action plan, and information systems development for the preparation and procurement.
Budget development guidelines for Prapariyattidhamma School, General Educational Department,
Chiang Rai Province as follows: 1) For budget planning and budget requirements: the administrators should
support teachers and staffs participate to do budget planning and budget requirements. 2) For budget action
plan: the administrators should create guidelines for budget and operating plan clearly and accurately and notice
to teachers and staffs. 3) For budget approval process: the administrators should create budget spending steps
according the annual budget plan. 4) For financial accounting: the administrators should do all financial
accounting clearly and accurately 5) For budget monitoring and reporting: the administrators should set up the
committee to plan and monitor school budget and spending. And 6) For information systems development for the
preparation and procurement: the administrators should key in the lists of school materials and property clearly
and accurately.
Keywords: Budget administration, Prapariyattidhamma School Adimistration
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บทนา
หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอานาจในการจัดการศึกษา โดยให้มีการบริหารจัดการในรูป
คณะกรรมการทุกระดับและทุกองค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการซึ่งจะ
ทาให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กร โดยมีขอบข่ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และ ด้านงาน
บริหารงานทั่วไป
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นสถานศึกษาในสังกัดพระพุทธศาสนา
แห่ งชาติ ที่ จัด ตั้ง ขึ้นโดยวั ดในพระพุทธศาสนา มีเจ้ า อาวาสวั ดเป็น ผู้ ขอจั ดตั้ง ด าเนินการสอนโดยครู ซึ่ง เป็น ทั้ ง
พระภิกษุและคฤหัสถ์ เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐกาหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ เพื่อให้
พระภิกษุสามเณรมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป ในด้านการบริหารงานงบประมาณมีแนวคิดในการ
บริหารงานงบประมาณ คือ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลัก การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดขี นึ้ ต่อผู้เรียน โดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดาเนินการจั ดสรรและ
จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน คื อ
งบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายสมทบกรณีเป็นนักเรียนประจา (ค่า
ภัตตาหาร ค่าไตรจีวร ค่าเครื่องใช้ส่วนตัว สาหรับพระภิกษุ สามเณร) ค่าอุดหนุนสมทบค่าตอบแทนครูตามจานวน
นักเรียน (อัตราครู 1 รูป/คน:นักเรียน 20 รูป) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน และ
ค่าพาหนะ (เฉพาะนักเรียนที่เดินทางมาเรียน) จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนพระปริยัติธ รรมแผนก
สามัญศึกษาที่ผ่านมา พบจุดอ่อนคือ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา การปรับปรุงอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อ
การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดจ้างบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาที่จบ และการได้รับการสนับสนุนของชุมชนไม่ต่อเนื่องและไม่แน่นอน จานวนงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
ต่อ การจัดการศึกษา (กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย, 2559, หน้า 25) ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยเป็น
ผู้ปฏิบัตงิ านในสถานศึกษาดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนีจ้ ะเป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานงบประมาณ รวมทั้งผู้ปฏิบัตงิ านด้านการเงินสามารถปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงานงบประมาณต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตามกรอบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา 6 ด้าน (สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 2557, หน้า 4) ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
1. ด้านการจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณ
2. ด้านการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารใช้จ่าย
3. ด้านการอนุมัตกิ ารใช้จ่ายงบอุดหนุน
4. ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน
5. ด้านการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบอุดหนุน
6. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
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ประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน
21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 229 รูป/คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และร้อย
ละ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านการจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณ ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่าย
ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบอุ ดหนุน ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน ด้านการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบอุ ดหนุ น ด้ านการพั ฒนาระบบข้อ มูลสารสนเทศเพื่อการจัด ทาและจั ดหาพัสดุ มีลั กษณะเป็ นแบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านการจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณ ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติ
การใช้จ่าย ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบอุดหนุน ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน ด้านการตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช้งบอุ ด หนุน ด้ า นการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่อ การจั ด ทาและจัด หาพั ส ดุ เป็ น แบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Question) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการสรุปและจัดเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. น าหนั ง สือ จากวิทยาลั ย การศึก ษา มหาวิทยาลั ย พะเยา ไปขออนุญ าตจากผู้ อ านวยการสถานศึก ษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
2. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพเป็นคฤหัสถ์/ฆราวาส มีอายุ 31 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญา
ตรี ตาแหน่งครู และมีประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี
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3. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ตอ่ สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด คือ ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน รองลงมา คือ ด้านการ
จัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณ ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบอุดหนุน ด้านการตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบอุดหนุน ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่าย และด้านการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการ
จัดทาและจัดหาพัสดุ ดังนี้
2.1 ด้านการจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนงบประมาณและคาของ
งบประมาณประจาปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษามีการสารวจความ
ต้องการและปัญหาด้านงบประมาณในแต่ละหน่วยงานก่อนการจัดทาแผนงบประมาณและคาของงบประมาณประจาปี
2.2 ด้านการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารใช้จ่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะแบบถัว
จ่าย ทุกรายการที่ได้รับจัดสรรตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติงานประจาของโรงเรียน มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานงบประมาณของโรงเรียน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.3 ด้านการอนุมัตกิ ารใช้จ่ายงบอุดหนุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาต้องดาเนินการตามอนุมัติการใช้จ่ายงบอุดหนุนที่ ได้รับจัดสรรตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ ที่ทางสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาเบิกจ่ายงบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยมีเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายและใบสาคัญต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.4 ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษากาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการการจัดทาบัญชีการเงินไว้อย่างชัดเจน มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษานาข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ในการวางแผนหรือ
การดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.5 ด้ า นการตรวจสอบติด ตามและรายงานการใช้ง บอุ ด หนุ น ในภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตรวจสอบติดตามการใช้งบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดและรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบอุดหนุนที่ได้ รับจัดสรร สถานศึก ษาจัดทาแผนตรวจสอบติดตามการใช้
งบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.6 ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาได้มีการจัดทาทะเบียนควบคุมทรัพย์สนิ หรือพัสดุ
ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดไว้หลักฐาน เอกสารมีความถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งการบันทึกควบคุม
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ทรั พ ย์สิ น หรือ พั ส ดุ และสรุ ปผลและเป็ น ปั จ จุ บั น มีค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดั บมาก และข้ อ ที่ มีค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ
สถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
3.1 ด้านการจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณ คือ สถานศึกษาควรให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณเป็นประจาทุกปี
3.2 ด้ า นการจั ด ทาแผนปฏิบัติ ก ารใช้จ่ า ย คื อ สถานศึก ษาควรวางกรอบแนวทางการใช้จ่ า ย
งบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารใช้จ่ายให้ชัดเจนและถูกต้อง และแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ
3.3 ด้านการอนุมัตกิ ารใช้จ่ายงบอุดหนุน คือ สถานศึกษาควรวางกรอบแนวทางการใช้จ่ายงบอุดหนุน
ให้ตรงกับแผนงบประมาณประจาปี และควรควบคุมการอนุมัติการใช้จ่ายงบอุดหนุนและมีเอกสารประกอบเป็ น
หลักฐานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
3.4 ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน คือ สถานศึกษาควรจัดทาบัญชีการเงินตามประเภทของบัญชีครบทุก
บัญชีอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามระเบียบของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3.5 ด้ า นการตรวจสอบติ ด ตามและรายงานการใช้ ง บอุ ด หนุ น คื อ สถานศึ ก ษาควรแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้งบอุดหนุนของโรงเรียน และควรจัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
จากงบประมาณทุกด้านอย่างชัดเจน
3.6 ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ คือ สถานศึกษาควรจัดทา
ทะเบียนควบคุมพัสดุและทรัพย์สนิ อย่างชัดเจน ถูกต้อง ตามระเบียบของหน่วยงาน

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 1) ด้านการจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษามีการสารวจความต้องการและปัญหา
ด้านงบประมาณในแต่ละหน่วยงานก่อนการจัดทาแผนงบประมาณและคาของงบประมาณประจาปี เนื่องด้วยโรงเรียน
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจานวนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจานวนนักเรียนเป็น
รายคน ทาให้เกิดความแตกต่างของงบประมาณที่ได้รับแต่ละโรงเรียน และเป็นหมวดเงินอุดหนุน การจัดทาแผน
งบประมาณและค าของบประมาณประจาปี จึ งให้ครู และบุ คลากรทางการศึกษามีส่ วนร่ว มเสนองบประมาณใน
ลักษณะของการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพนักเรียนปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณากาหนดแผนงานและโครงการ และรับรองการจัดสรรเงินและใช้จ่ายเงินตามความเหมาะสม
โดยรับฟั งความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียน เพื่อมุ่ ง ให้เกิด ประโยชน์แก่ทุก ฝ่ายในโรงเรีย น 2) ด้านการจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารใช้จ่าย ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานงบประมาณของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ มีความคิดเห็นอยู่ใ น
ระดับมาก เนื่องจากงบประมาณที่โรงเรียนได้รับขึ้นอยู่จานวนนักเรียนเป็นรายคน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้รับจานวนมาก
- Proceedings -

1181

น้อยแตกต่างกั นไป ดั งนั้นการวางแผนบริ หารจัด การเงิ นหรือวางแผนใช้เงิ นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการและ
ผู้บริหารโรงเรียนในการนาเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ แตกต่างกัน แต่โรงเรียนได้รายงานผลการดาเนินงาน
งบประมาณประจาปีแก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ซึ่งได้แก่ สานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักงาน
พุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด เชี ย งราย และส านั ก งานกลุ่ ม โรงเรี ย น พระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษา กลุ่ ม ที่ 6
คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้น ฐานแต่ละโรงเรียน และบุคลากรของโรงเรียน 3) ด้า นการอนุมัติการใช้จ่า ย
งบอุด หนุน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่มีค่ าเฉลี่ ยต่าสุ ด คื อ
สถานศึกษาเบิกจ่ายงบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและ
ใบสาคัญต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการได้มาของเงินงบประมาณโรงเรียนมา
จากเงิ น อุ ด หนุ น จากส านั ก พระพุ ทธศาสนาแห่ ง ชาติแ ละการหาแหล่ ง ทุ น ภายนอกหรือ แหล่ ง ทุ น อื่น ซึ่ ง ขึ้น อยู่กั บ
ความสามารถของผู้จัดการโรงเรียนแต่ละโรงเรียน เพื่อนามาเป็นค่าใช้จา่ ยด้านการลงทุนสร้างแหล่งเรียนรู้และการจัด
การศึกษา โดยโรงเรียนได้ดาเนินงานตามขอบข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ดังนั้นการอนุมัติการ
ใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการและกิจกรรม จึงมีผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณและแสดง
เอกสารประกอบการใช้จ่ายงบประมาณไว้เป็นหลักฐาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน และใบสาคัญต่าง ๆ
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 4) ด้านการจัดทาบัญชีการเงิน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษานาข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ในการวางแผนหรือการดาเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจัดทาบัญชีการเงินของโรงเรียนได้แยก
ประเภทการลงรายการทางบัญชีอย่างครบถ้วนตามระเบียบบัญชีการเงินของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ และ
ได้นารายงานผลการใช้งบประมาณประจาปีของแต่ละปีมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและดาเนินโครงการต่าง ๆ
ด้วย รวมทั้งนาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมาใช้ในการวางแผนโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 5) ด้านการ
ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบอุดหนุน ในภาพรวมมีความคิด เห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร สถานศึกษาจัดทาแผนตรวจสอบติดตามการใช้งบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากงบประมาณที่นามาใช้ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมาจากสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และจากแหล่งทุนภายนอก โรงเรียนได้ รายงานผล
การใช้งบประมาณต่อหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
และสานักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 เป็นประจาทุกปี และได้รับการตรวจสอบ
ติดตามการใช้งบประมาณจากคณะทางานของสานักงานกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6
เป็นประจ าทุก ปีเช่น กัน และการตรวจสอบติดตามในลักษณะสุ่ มตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สาหรับการบริหารงบประมาณภายในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้รับการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้นหากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในเพื่อตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และมีแผนปฏิบัตกิ ารตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน ดาเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง จะ
ทาให้การบริหารงบประมาณของแต่ละโรงเรียนมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 6) ด้านการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี มีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ไม่ได้นาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ จึงอยู่ในรูปแบบของเอกสารและจัดเก็บ ใน
แฟ้มข้อมูล สาหรับการตรวจสอบพัสดุประจาปี กระทาโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่จัดทา
จัดหา และตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนทั้งหมด และรายงานผลต่อผู้บริหารต่อไป ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวม
ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของวีระชัย ย่อชัย (2555, หน้า183-184) รัตนา ศักดิ์ศรี (2555, หน้า 126132) นิลเนตร แก้วบุดดา (2557, หน้า 79-82และพระมหาเวียน สุวณฺณชาโต (โพนแสนคา) (2558, หน้า 94)
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงบประมาณของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย พบว่า ด้านการจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณ คือ สถานศึกษาควรให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงบประมาณและคาของบประมาณเป็นประจาทุกปี ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติการใช้
จ่าย คือ สถานศึกษาควรวางกรอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายให้ชัดเจนและ
ถูกต้อง และแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ ด้านการอนุมัติการใช้จ่ายงบอุดหนุน คือ สถานศึกษาควร
วางกรอบแนวทางการใช้จ่ายงบอุดหนุนให้ตรงกับแผนงบประมาณประจาปี และควรควบคุมการอนุมัติการใช้จ่าย
งบอุ ด หนุ น และมีเอกสารประกอบเป็ น หลั ก ฐานทางการเงิ น อย่า งเป็ น ระบบ ด้ า นการจั ด ทาบั ญ ชีก ารเงิ น คื อ
สถานศึกษาควรจัดทาบัญชีการเงินตามประเภทของบัญชีครบทุกบัญชีอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามระเบียบของ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบอุดหนุน คือ สถานศึกษาควร
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้งบอุดหนุนของโรงเรียน และควรจัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตาม การ
ใช้จ่ายจากงบประมาณทุกด้านอย่างชัดเจน และด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
คือ สถานศึก ษาควรจั ด ทาทะเบี ย นควบคุ ม พั ส ดุ แ ละทรั พ ย์สิ น อย่า งชัด เจน ถู ก ต้อ ง ตามระเบี ย บของหน่ว ยงาน
ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วนี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการบริ ห ารงานงบประมาณของโรงเรี ย นให้ มี ค วามชั ด เจนและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
The study of State and Guidelines for Academic Administration to Improve
The Quality of The Educational Management of General Buddhist Scripture
Schools, Phayao Province
พระศิทธิเชษฐ์ นันทิพิทักษ์1* และ โสภา อานวยรัตน์2
Sitthichet Nanthiphitak1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึก ษาสภาพและแนวทางพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิชาการเพื่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึก ษาของ
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา นัน้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จานวน 135 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการวิจั ย พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย มีอ ายุ ระหว่า ง 41–50 ปี ส่ ว นใหญ่ มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีตาแหน่งครู ในการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านงานแนะแนวการศึกษา รองลงมาคือด้านงานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา โดยแยกเป็นรายด้านพบว่า ควรมีการปรับปรุงการบริหารวิชาการ
หลายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนวิชาการ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ด้ านการงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้า นการนิเทศ
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ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน ประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา
คาสาคัญ: การบริหารวิชาการ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา

Abstract
The objectives of “The Study of State and guidelines for Academic Administration to improve the quality
of The Educational Management of General Buddhist Scripture Schools, Phayao Province” were to study the
state of academic administration and the development of academic administration to improve the quality of
educational management of The Educational Management of General Buddhist Scripture Schools, Phayao
Province.The research population was 135 persons.There were directors, teachers and educational personnel of
General Buddhist Scripture Schools, Phayao Province. The tools used in the research were questionnaires. Data
were analyzed by percentage, mean and standard deviation.
The results showed that the mostly of respondents were male. Age ranged from 41 to 50 years old,
have undergraduate degree. The state of the academic administration of The Educational Management of
General Buddhist Scripture Schools, Phayao Province found that the overall was at a moderate level. When
considering each side, it was found that. The highest average is educational counseling. The second is
cooperation in academic development with other educational institutions and organizations. And the lowest
average is research for quality development
The study of guidelines for academic administration to improve the quality of the educational
management of general Buddhist scripture schools, Phayao province, by isolation, it was found that. Should have
improved many aspects of academic administration. Including academic planning, Academic administration,
Teaching Activities, Academic development and promotion, Evaluation of educational evaluation, Curriculum
development, Development of learning processes and student development activities, Student registration and
transfer of academic record, Research to improve the quality of education, Research, Media, Innovation and
Technology for Education, Educational supervision, Development of quality assurance system within the
institution, etc.
Keywords: Academic Administration, General Buddhist Scripture Schools, Phayao Province

บทนา
การศึกษามีความสาคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก คากล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตและชีวิตคือการศึกษา ชีวิต
มนุษย์ตงั้ แต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดาเริ่มมีการศึกษาบ้างแล้ว การศึกษาของมนุษย์จะเริ่มอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อชีวิตได้
เริ่มลืมตาดูโลก และจะต้องศึกษาอยู่ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะจากโลกนี้ไป การศึกษาจึงมีความสาคัญ ต่อบุคคล สังคม
ประเทศชาติ และต่อโลกเป็นอย่างยิ่ง อาจจะกล่าวได้ว่า “ตราบใดที่โลกยังมีมนุษย์ไม่สิ้นสุดการศึกษาต้องอาศัย ” เหตุ
ที่เป็นเช่นนีเ้ พราะมนุษย์ที่อาศัยโลกอยู่จะต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาสาหรับการพัฒนาตน เมื่อสมาชิกของ
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สังคมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพแล้ว สังคมและประเทศชาติรวมทั้งโลกด้วยก็จะได้รับการพัฒนาต่อไปด้วย
ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้มีชีวิตที่ดีงาม สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
และเกือ้ กูลแก่สังคม ดังนั้นการศึกษาคือการพัฒนามนุษย์ให้เจริญขึน้ (รุ่งรัชดาพร เวหชาติ, 2551, หน้า 24)
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น (สานักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, 2553, หน้า 1) จะมีความ
ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทายและซับซ้อน เป็นการศึกษาทีจะทาให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไป
ด้วยสิงท้าทายและปัญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเป็น
โรงเรียนที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based curriculum) เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาในโลกที่เป็นจริง ไม่จากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชนเข้าสู่ขุม คลังแห่งความรู้ทั่ว
โลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศ
เป็นความรู้และนาความรูเ้ ป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัตและให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้และต้องมีการ
สร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (create a culture of inquiry) ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไปเน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher order learning skills)
โดยเฉพาะทักษะการประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการนาเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์
(ability to use new knowledge in a creative way)
ในศตวรรษที่ 21 นี้สภาพสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการบริหารองค์การต่าง ๆ
จะต้องตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน เพราะความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
ผู้ บริ ห าร ผู้ บริ ห ารนั บเป็ น ผู้ ที่มีบทบาทส าคั ญ อย่า งยิ่ ง ต่อ ความส าเร็ จ หรือ ความล้ ม เหลวของการจั ด การศึก ษา
การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” ที่มีความรู้
และประสบการณ์สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา นอกจากจะ
บริหารบุคลากรครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้นาทางวิชาการ เป็นผู้นาการปฏิรูปการเรียนรู้ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กล่าวคือ มีความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ ในการระดมความสามารถและทรั พ ยากร เพื่ อ การบริ ห ารอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตลอดจนจัด ให้ มีก ระบวนการประกัน คุณ ภาพเพื่อ ให้ การจั ดการศึก ษาเป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้านเพื่อเป็นกาลังสาคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป จากผลการจัดอันดับของสภาเศรษฐกิจโลกซึ่งได้จัดลาดับผลศึกษาออกมาเป็นรายงาน
ว่า การศึกษาประจาปี 2014-2015 พบว่าการศึกษาไทยได้ตกไปอยู่อันดับที่ 9 ของอาเซียนตามหลั งลาวแล้ว
นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ที่แสดงถึงความมี
คุณภาพทางวิชาการของการศึกษาไทย ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาสังคม
ศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 และมาตรฐานการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิด
สร้างสรรค์ยังได้คะแนนต่าอีกด้วย (ภาวิช ทองโรจน์, 2557, หน้า 9)
การศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษานั้น เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของคณะสงฆ์เป็นการศึกษาที่
รัฐกาหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ซึ่งใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี 8 กลุ่ม
สาระได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ
การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ มีวชิ าพระปริยัตธิ รรมประกอบด้วย วิชาภาษาบาลีและ
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วิชาธรรมวินัยเป็นวิชาเฉพาะ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดพะเยามีเพียง 9 โรงเรียนเท่านั้น
อีกทัง้ หลักสูตรการศึกษาที่ใช้ในโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา ยังเป็นหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป
ซึ่งต่างกับบริบทของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนทางด้าน หลักธรรมและภาษา
บาลีมากกว่า จึงทาให้การบริหารงานนั้นเป็นไปได้ยาก และจากการวัดผลระดับการศึกษาระดับชาติ (O-Net) แล้ว
พบว่ายังไม่ประสบความสาเร็จในด้านการจัดการศึกษาเท่าใดนักและมีแนวโน้มว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าลง
เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษายังขาดองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนการทางานและการบริหารงานด้านวิชาการ ซึ่ง
เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของการศึกษา (ณรงค์ชัย
ขัดดี, 2557, หน้า 36)
งานด้านวิชาการจึงนับเป็นงานที่มีความสาคัญ อย่างยิ่ง (อทิตยา วงศ์สา, 2558, หน้า 42) เพราะการ
บริหารการศึกษาก็เพื่อตอบสนองความสาเร็จของผลงานทางวิชาการหรือการเรียนการสอน โดยจุดมุ่งหมายของการ
บริหารงานวิชาการอยู่ที่การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรมและคุณสมบัติที่ต้องการสอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละโรงเรียน ดังนัน้ การบริหารงานด้านวิชาการ จึงเป็นงานที่สาคัญของผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบในการ
ใช้หลักการในการบริหารงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการจัดการหรือบริหารงานวิชาการมักนิยมกระจาย
อานาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ทาหน้าที่ทางงานวิชาการอย่างเต็ มที่เพื่อให้มีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic
Freedom) อันเป็นผลให้เกิดความรู้และวิธีการใหม่ ๆ ทาให้โรงเรียนก้าวหน้าต่อไปโดยไม่หยุดยัง้
ด้วยความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อ
นาผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกาหนดนโยบายงานด้านการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ตามกรอบการบริหารงานวิชาการ 17 ด้าน
ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา คือ (ณรงค์ชัย ขัดดี, หน้า 6)
- Proceedings -

1189

1. ด้านงานวางแผนวิชาการ
2. ด้านงานบริหารวิชาการ
3. ด้านงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ด้านงานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
5. ด้านงานวัดผลประเมินผลการศึกษา
6. ด้านงานแนะแนวการศึกษา
7. ด้านงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
8. ด้านงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9. ด้านงานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน
10. ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11. ด้านงานวิจัยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
12. ด้านงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
13. ด้านงานนิเทศการศึกษา
14. ด้านงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
15. ด้านงานส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชน
16. ด้านงานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
17. ด้านงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อานวยการ จานวน 9 รูป ครู จานวน 116 รูป/คน และ
บุคลากรทางการศึกษาจานวน 10 คน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จานวน 9 แห่ง
รวมทั้งสิ้นจานวน 135 รูป/คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมื อที่ ใ ช้ใ นการศึก ษาครั้ งนี้เป็น แบบสอบถามเกี่ ยวกั บสภาพและแนวทางพั ฒนาการบริ ห ารงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.99
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. นาหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา จานวน 9 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูล กลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
พะเยา
1.1 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านงานแนะแนวการศึกษา
รองลงมาคือด้านงานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่ น และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 ด้านการวางแผนวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ และควบคุมคุณภาพงานของครู รองลงมาคือ
โรงเรียนมีการกาหนดทิศทางแนวนโยบาย จัดทาแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนมี
การวางแผนการบริหารกลุ่มงานวิชาการ
1.3 ด้านการบริหารวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทาแผนงาน/โครงการ/งาน รองลงมาคื อ ฝ่ า ยวิช าการมี ก ารบริ ก ารข้ อ มู ล
สารสนเทศแก่นัก เรีย น ครู อาจารย์แ ละผู้ปกครอง และข้อ ที่มีค่า เฉลี่ย ต่าสุ ดคือ โรงเรียนมีการจัดทาสารสนเทศ
เอกสารงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ
1.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อ ที่มีค่ าเฉลี่ ยสูง สุด คือ โรงเรีย นมีการจัด หาสื่อ การเรี ยนการสอนให้เพียงพอ ทั นเวลาและเหมาะสมกั บ
เนื้อหาวิชาให้แก่ครูผู้สอน รองลงมาคือ ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน มีการปฏิบัติห น้าที่การสอนและควบคุมดูแลการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้ดาเนินไปตามหลักสูตร แผนการสอน จุดหมายของหลักสูตรและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ฝ่ายวิชาการมีการนิเทศการสอน
ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
1.5 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ฝ่ายวิชาการมีการการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงาน
และพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่ มสาระการเรียนรู้ รองลงมาคือ โรงเรียนจัดให้มีบริการ ตอบถาม
เพื่อช่วยในการค้นคว้าของนักเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ฝ่ายวิชาการมีการจัดทาสารสนเทศงานส่งเสริม
วิชาการ
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1.6 ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ฝ่ายวิชาการมีการรวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
รองลงมาคือ ฝ่ายวิชาการมีการควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนมีการประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการ
ในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน
1.7 ด้านการแนะแนวการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีการแนะแนวเรื่องส่วนตัว การเลือกวิชาเรียน ตลอดจนการเลือกวิชาชีพ รองลงมาคือ ครูมีการ
สอนและอบรมนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย และข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ฝ่ายวิชาการและครูมีการตรวจสอบ
บุคลิกภาพของนักเรียนและหาแนวทางแก้ไขบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ตามหลักการแนะแนว
1.8 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ฝ่ายวิชาการมีการควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงเรียน รองลงมาคือ ฝ่ายวิชาการมีการศึกษาวิเคราะห์แผนการเรียน การจัดรายวิชาต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรียนและบุคลากรในกลุ่มสาระฯ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนมี
การประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร นาไปสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
1.9 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ครูผู้สอนมีการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนมีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การ ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาให้กับนักเรียน
1.10 ด้านทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ฝ่ายวิชาการมีการจัดทาแผนปฏิบัติการงานทะเบียนและโครงการต่างๆ ของ
งานทะเบียน และฝ่ายวิชาการมีการจัดทาทะเบียนนักเรียน ทะเบียนแสดงผลการเรียน กรอกและตรวจทานผลการ
เรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจัดทาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน รองลงมาคือ ฝ่ายวิชาการมีการ
ประเมินผลการดาเนินงานของงานทะเบียน และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ฝ่ายวิชาการมีการจัดทาปฏิทินปฏิบัติการงาน
ทะเบียน
1.11 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ฝ่ายวิชาการส่งเสริมสนับสนุนให้นาเอาผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รองลงมาคือ
ฝ่ายวิชาการมีการส่งเสริมให้ครูศกึ ษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทาวิจัยของครูผู้สอนทุกคนอย่างสม่าเสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนจัดให้มี
การเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นอย่างสม่าเสมอ
1.12 ด้านการงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และ
การเรีย นการสอน รองลงมาคือ โรงเรี ยนมีการส่งเสริ มและพัฒ นาการผลิต สร้ าง จัดหา สื่อและนวัตกรรมการ
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การศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ฝ่ายวิชาการมีการจัดทาสารสนเทศและเอกสารการบริหารงานวิจัย สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.13 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการสารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง รองลงมาคือ โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเสนอแต่งตัง้ คณะทางานการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ฝ่ายวิชาการมีการประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้
1.14 ด้านการนิเทศการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ฝ่ายวิชาการมีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง รองลงมาคือ ฝ่ายวิชาการมีการจัดทาโครงการอบรมพัฒนาครูตามกลุ่มสาระ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
ฝ่ายวิชาการมีการให้ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนแก่ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการมีการจัดทา
ตารางนิเทศการสอนและดาเนินการนิเทศการสอนตลอดจนสรุปผล
1.15 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึก ษาของชาติ รองลงมาคื อ ฝ่ า ยวิชาการติด ตามประเมิน ผลและรายงานผลตามมาตรฐาน
การศึกษาภายใน(SAR) อย่างสม่าเสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ฝ่ายวิชาการมีการประสานงานการประเมิน
ตนเองทั้งภายนอกและภายใน
1.16 ด้านการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชนในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการของโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานหรือสถาบันอื่น ๆ อย่างสม่าเสมอ รองลงมาคือ ฝ่ายวิชาการมีการศึกษาและ
สารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน อย่างสม่าเสมอ และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนมีการจัดให้
ความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น
1.17 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีส่วน
ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบัน สมาคม องค์การต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รองลงมาคือ ฝ่ายวิชาการมีการการประสาน
ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
1.18 ด้ า นการส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น งานวิชาการแก่ บุค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ว ยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง รองลงมาคือ โรงเรียนมีการสารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับความ
สนั บสนุ น ด้ า นวิ ชาการของบุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงาน สถานประกอบการและสถาบั น สั ง คมอื่ น ที่ จั ด
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
2. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
2.1 ด้านการวางแผนวิชาการ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ไม่มี
การวางแผนการบริหารกลุ่มงานวิชาการ ดั้งนั้นควรมีการประชุมวางแผนการบริหารกลุ่มงานวิชาการเพื่อให้การ
ทางานในกลุ่มงานด้านต่าง ๆ นัน้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2.2 ด้านการบริหารวิชาการ พบว่าฝ่ายวิชาการยังขาดการวางแผนงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ
อีกทัง้ ยังขาดการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยและการทาผลงานทางวิชาการ รวมถึงการติดตามและประเมินผล
งานวิชาการอีกด้วย ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงควรวางแผนงานบริหารงานและแผนงานวิชาการ การพัฒนาบุคลาการ และ
ควรส่งเสริมการวิจัยและการทาผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร รวมถึงต้องติดตาม
และประเมินผลงานวิชาการอย่างสม่าเสมอ
2.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้
มากขึ้น อีกทั้งบทเรียนควรเป็นปัจจุบันและสามารถบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ และฝ่ายวิชาการต้องมีการ
นิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มากขึ้นอีกด้วย
2.4 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ฝ่ายวิชาการควรมีการส่งเสริมการพัฒนาการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถูกต้องตามหลักสูตรและเป็นปัจจุบัน และมีการจัดทาสารสนเทศ
งานส่งเสริมวิชาการ รวมทั้งจัดให้มีบริการ ตอบถามเพื่อช่ว ยในการค้นคว้าของนักเรียน สาหรับการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง
2.5 ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา โรงเรียนควรมีการประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการใน
การพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน เพื่อประสิทธิภาพในการ
ประเมินผลการเรียน
2.6 ด้านงานแนะแนวการศึกษา ไม่มผี ู้แสดงความคิดเห็น
2.7 ด้ า นการพั ฒ นาหลัก สู ตรสถานศึก ษา โรงเรี ย นต้อ งมีก ารประสานงาน และจั ด ให้ มีการศึก ษา
วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร อันนาไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ให้แก่นักเรียน ฝ่า ยวิชาการควรให้คาแนะนาและช่วยเหลือครูผู้สอนในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น
รวมถึงปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนและนโยบายของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งต้อง
มีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนสรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
2.8 ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น โรงเรี ย นต้อ งมีก ารฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนาทักษะความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหา อีกทัง้ โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้รักการอ่านให้มากกว่านี้ เพื่อปลูกฝังความใฝ่รู้ให้กับนักเรียน
2.9 ด้านทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน ฝ่ายวิชาการควรมีการจัดทาปฏิทินปฏิบัติการงาน
ทะเบียน และประเมินผลการดาเนินงานของงานทะเบียน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานในด้านต่าง ๆ ทั้ง
นักเรียน และครูผู้สอน
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2.10 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการควรมีการส่งเสริมให้ครูศึกษา วิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากยิ่ งขึ้น และส่งเสริมให้นาเอาผลการวิจัยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ อีกทั้งโรงเรียนควรจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงาน
วิชาการกับสถานศึกษา ให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่นอย่างสม่าเสมอ
2.11 ด้านการงานวิจัย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝ่ายวิชาควรมีการจัดทาแผนงาน/
โครงการ/งานวิจัย และจัดทาสารสนเทศและเอกสารการบริหารงานวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา การทาวิจัยใน
ชัน้ เรียนและวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2.12 ด้านงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ไม่มผี ู้แสดงความคิดเห็น
2.13 ด้านการนิเทศการศึกษา ฝ่ายวิชาการต้องมีการให้ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
สอนแก่ฝ่ายบริหารอย่าสม่าเสมอ และควรมีการจัดทาตารางนิเทศการสอนและดาเนินการนิเทศการสอนตลอดจน
สรุปผล เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการสอนให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
2.14 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการควรมีการประสานงานการ
ประเมินตนเองทั้งภายนอกและภายใน และจัดทาเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน อย่างสม่าเสมอ
2.15 ด้านการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุม ชน โรงเรียนต้องมีการจัดให้ความรู้ เสริมสร้าง
ความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
2.16 ด้านงานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ไม่มีผู้แสดง
ความคิดเห็น
2.17 ด้ า นการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ชาการแก่ บุค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษานั้น โรงเรียนควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาอย่างสม่าเสมอ

สรุปผลและอภิปรายผล
การจากการศึกษาผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจในการนามาอภิปรายดังนี้
1. สภาพการบริ ห ารงานวิชาการของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติธรรม แผนกสามั ญ ศึก ษา จั ง หวั ด พะเยานั้น
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นด้านแล้วพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือด้านงานแนะแนว
การศึกษา เนื่องจากครูส่วนใหญ่มีการแนะแนวเรื่องส่วนตัวให้กับนักเรียน ทั้งในเรื่องของการเรียนตลอดจนการให้
คาปรึกษาในการเลือกวิชาชีพในอนาคตและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ครูมีการสอนและอบรมเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับนักเรียนอยู่เป็นประจา และครูยังมีการจัดระบบการทาระเบียนสะสมและระเบียนพฤติกรรมของ
นักเรียนทุกคนที่รับผิดชอบอีกด้วย ฝ่ายวิชาการร่วมกับครูผู้สอนในการตรวจสอบบุคลิกภาพของนักเรียน และหาแนว
ทางแก้ไขบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ตามหลักการแนะแนว จึงทาให้การบริหารงานวิชาการในส่วนนี้มีค่าเฉลี่ย ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณิศร์ จับจิตต์ (2559) ที่ได้ศึกษาสภาพการดาเนินงานแนะแนว และหาแนวทางการ
ส่ ง เสริ ม งานแนะแนวในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา ประถมศึก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า 1) โรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษาพระนครศรี อยุ ธยาเขต 1 มีการดาเนินงานแนะแนวในทุก โรงเรีย น รายการที่มีการ
ดาเนินงานแนะแนวในระดับปฏิบัติมากที่สุด คือ โรงเรียนมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
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สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ส่วนที่มีการดาเนินงานแนะแนวในระดับปฏิบัติน้อย คือ การจัดโครงการหางานให้
นักเรียนเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 2) แนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวประกอบด้วยรายการปฏิบัติจานวนทั้งสิ้น 25
รายการ ซึ่งจาแนกตามประเภทของการดาเนินงานแนะแนวทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนในการปฏิบัติงานแนะแนว
มี 5 รายการ รายการที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ จัดทาโครงการแผนงานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อระบุ
ปัญหาการแนะแนวในโรงเรียน ด้านการจัดองค์การงานแนะแนว มี 5 รายการ รายการ ที่มีความเหมาะสมที่สุดคือ
โรงเรียนจัดทาแบบสารวจความสนใจของนักเรียนต่อกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียน ด้านการจัดเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัตงิ านแนะแนวมี 5 รายการ รายการ ที่มีความเหมาะสมที่สุดคือ สถานศึกษาส่งครูและบุคลากรไปฝึกอบรมด้าน
จิตวิทยาการแนะแนวตามสถานที่ต่าง ๆ ด้านการอานวยการในการบริหารแนะแนวมี 5 รายการ รายการที่มี ความ
เหมาะสมที่สุดคือ การจัดอบรมในด้านการส่งเสริมความตระหนักถึงความสาคัญของงานแนะแนว ด้านการติดตาม
และประเมินผล มี 5 รายการ รายการที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ จัดทาสถานศึกษาแต่งตั้งคณะทางานในการติดตาม
ผลและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทุกรายการมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านงานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ เนื่องจากฝ่ายวิชาการไม่มี
การจัดทาสารสนเทศงานส่งเสริมวิชาการ ทาให้ครูผู้สอนและนักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนางานด้าน
วิชาการ และยังส่งผลต่อการเรียนการสอนที่ไม่พัฒนาอีกด้วย ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่าลง อีกทั้ง
โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดให้มีบริการตอบถามเพื่อช่วยในการค้นคว้าของนักเรียน ทาให้นักเรียนไม่สามารถศึกษา
หาความรูจ้ ากสิ่งที่สนใจ หรือความรู้นอกหลักสูตรได้ ทั้งยังขัดต่อนโยบายการปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้ดว้ ยตนเองและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้นั้นเอง ปัญหาอีกอย่างก็คือการที่ฝ่ายวิชาการไม่
มีการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและพัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงทาให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ ขาด แรงกระตุ้นในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาลินี พลดีลา และคณะ (2551, หน้า 49) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สานัก ส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่สานักส่งเสริมวิชาการในระดับปาน
กลาง โดยเรื่องการให้บริการข้อมูลที่ดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.63 เรื่องการจัดตารางสอบและเวลาสอบที่แน่นอนของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการ การให้บริการข้อมูลที่ดีด้านการจัดตารางเรียนของเจ้าหน้าที่สานักส่งเสริมวิชาการ การ
ประเมินผลการเรียนเของเจ้าหน้าที่สานักส่งเสริมวิชาการ การเปิดหมู่เรียนที่เพียงพอของเจ้าหน้าที่สานักส่งเสริม
วิชาการ การให้บริการข้อมูลที่ดดี ้านลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการและเรื่องการให้คาปรึกษากับผู้มีปัญหา
ด้านการเรียนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการมีเท่า ๆ กัน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับน้อย ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารวิชาการในด้านงานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ จะต้องจัดทาสารสนเทศงานส่งเสริมวิชาการ เพื่อให้
ครูผู้สอนและนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอน โรงเรียนต้องจัดให้มีบริการตอบถามเพื่อช่วยในการ
ค้นคว้าของนักเรียน และฝ่ายวิชาการต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุมคุณภาพงานและ
พัฒนาการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจะทาให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มี
แรงกระตุน้ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
จากผลการวิจัยที่ขัดแย้งนั้นเนื่องจาก การบริหารวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยานัน้ แตกต่างจากการบริหารวิชาการของโรงเรียนทั่วไป อีกทัง้ ยังมีความต่างทางด้านหลักสูตรที่ให้สอนใน
โรงเรียน และโครงสร้างการบริหารงานอีกด้วย จึงส่งผลให้ผลการวิจัยการบริหารวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้นนั้ ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยการบริหารวิชาการของโรงเรียนทั่วไป
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2. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
ส่วนใหญ่ไม่มกี ารวางแผนการบริหารกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนไม่มกี ารจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมากนัก อีก
ทั้งบทเรียนไม่เป็นปัจจุบัน โรงเรียนไม่มีการประสานงาน และเพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร อันนาไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน ฝ่ายวิชาการไม่ให้คาแนะนา
และช่วยเหลือครูผู้สอนในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเท่าที่ควร ด้านการนิเทศการศึกษา ไม่มีการจัดทาตารางนิเทศ
การสอนและดาเนินการนิเทศการสอนตลอดจนสรุปผล จึงทาให้ครูไม่สามารถปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย คาพิมพ์ (2551) เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการ: กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหาการพัฒนาวิชาการ
ของโรงเรียนบ้านหนองบง มีดังนี้ (1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดทาหลักสูตร หลักสูตรที่มีอยู่เป็นการคัดลอกมายังไม่ไดนามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข (2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ พบว่า ครูไม่อุทิศตนและรักษาเวลาในการมาปฏิบัติหน้าที่ ครูยังยึดวิธีการสอนแบบเดิมไม่เอาใจใส่ต่อการ
จัดการเรียนการสอนและครูมีภาระงานมาก ไม่มเี วลาในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (3) การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน พบว่าโรงเรียนไม่ไดดาเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลไม่ได้ประเมินผลตาม
สภาพจริง แบบวัดและประเมินผลไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนก็ไม่ได้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการผลิตสื่อ ขาดประสบการณ์ในการใช้ส่ือ ไม่ใช้ส่ือประกอบการเรียน ถือเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่คล องตัว ไม่มี
สถานที่ เป็ น สั ด ส่ว นในการเก็ บรั ก ษาไม่มีก ารใช้แ หล่ งเรี ย นรู้ที่มีใ นชุ ม ชน (5) การนิเทศการศึก ษา พบว่า แต่ล ะปี
การศึกษามีการจัดทาแผนการนิเทศภายในโรงเรียนและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการนิเทศ แต่ในทางปฏิบัติ
ไม่ได้เป็นไปตามแผน แต่อย่างในโรงเรียนมีการนิเทศไม่เป็นระบบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศที่มีอยู่สร้างไวเพียง
เพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง
ถึงแม้วา่ การบริหารวิชาการของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยานั้น จะแตกต่าง
จากการบริหารวิชาการของโรงเรียนทั่วไป แต่ปัญหาที่พบจากการบริหารวิชาการ และแนวทางในการพัฒนาการบิ
หารวิชาการ ในการวิจัยนั้น กลับมีความสอดคล้องกัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “ การศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ” ฉบับนี้สาเร็จด้วยดี ขอ
อนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทถวายความรู้ที่หลากหลายและมีประโยชน์ ตลอดจน
คณาจารย์วิทยาลัยการศึกษาที่ได้ทาหน้าที่ถวายองค์ความรู้แก่อาตมภาพ
ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อานวยรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษา
แนะนา พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ข้ อบกพร่องต่าง ๆ จนทาให้การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองฉบับนี้เสร็ จ
สมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ พระครูจันทวิริโยภาส และขออนุโมทนาขอบคุณ นายเฉลียว วรรณทอง และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ที่ได้ให้การอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย และได้ให้
คาแนะนาแก้ไขข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและสมบูรณ์
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ขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้แก่
โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา และโรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา ที่ได้เมตตาให้ใช้เป็นพื้นที่ทดลองใช้เครื่องมือในการศึกษา
ครัง้ นี้ และได้ให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 9
โรงเรียน ที่ได้เมตตาให้ใช้เป็นพื้นที่การศึกษาและคอยอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน จนทา
ให้การศึกษาสามารถดาเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี
ขออนุโมทนาขอบคุณ อุบาสก-อุบาสิกา และกัลยาณมิตรทั้งหลายผู้ที่ให้การอนุเคราะห์ข้อมูล และมีส่วน
ร่วมและเกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
ขอระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ทั้งหลายที่ได้มสี ่วนทาให้อาตมภาพเกิดสติ ปัญญา มีความรู้ ความสามารถ มีความมานะ พยายาม มีความอดทนต่อ
อุปสรรคต่าง ๆ นานาในการศึกษาครัง้ จนทาให้กระบวนการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
The Study of State and Problem of The Learning Resources Administration in
Prapariyattidhamma School, General Education Department, Chiang RaiI
Province
พระครูวิสฐิ วรนารถ ทองอินทร์ ฟองคาดี1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Phrakhruwisitworanat Thingin Fongkhamdee1* and Thidawan Aunkong2
บทคัดย่อ
การศึก ษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ และเปรียบเทียบสภาพและปัญ หาการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21
โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 248 รูป/คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้คา่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-testและ F-test
ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 2) การ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จาแนกตาม
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ด้านการบริการและกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีมีความเห็นต่างจากวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาโท ส่วนจาแนกตามข้อมูลอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน สาหรับ
การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่า
จาแนกตามสถานภาพ วุฒิการศึกษาสูงสุด และขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
จาแนกตามข้อมูลด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะแนวการบริหารแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ คือ สถานศึกษาควร
จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่
ควรจัดหาแหล่งทุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่
หลากหลายและต่อเนื่อง และควรประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ รายเดือน รายภาคการศึกษา และรายปีการศึกษา
คาสาคัญ: การบริหารแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
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Abstract
The purpose of this independent study was to find out, to suggest and to compare of states and
problems of the learning resources administration in Prapariyattidham School, General Education Department,
Chiang Rai Province. Data were collected from 248 people through the questionnaires and analysis by using the
descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard deviation, t-test and F-test
The results showed that 1) the states the learning resources administration in Prapariyattidham School,
General Education Department, Chiang Rai Province in overall were at high level and data on the other side at
high level. And the problems the learning resources administration in Prapariyattidham School, General Education
Department, Chiang Rai Province in overall were at less level and data on the other side at less level. 2)
Comparisons of states and problems of the learning resources administration in Prapariyattidham School, General
Education Department, Chiang Rai Province classified by educational degree, the findings showed the services
and activities aspect was difference in significance level of 0.05, that both directors and teachers graduated a
bachelor's degree had an opinion from the people who graduated in higher master's degree and when classified
by other aspects were not difference. In addition, comparisons of problems of the learning resources
administration in Prapariyattidham School, General Education Department, Chiang Rai Province classified by
status, educational degree, and school size were difference in significance level of 0.05 and other aspects
classification were not difference. And 3) Suggestions of states and problems of the learning resources
administration in Prapariyattidham School, General Education Department, Chiang Rai Province as follows: the
administrators should recruit person enough for learning resources development. The administrators should
improve and maintenance landscapes and building the administrators should provide allowance for learning
resources development. The administrators should set up various activities for promoting learning and education.
And the administrators should evaluate using of learning resources every monthly, semester and annual.
Keywords: Learning resources, Learning resources for school

บทนา
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ดังกล่าวข้างต้น กล่าวได้ว่า แหล่ง
เรียนรู้มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เนื่องจากการใช้แหล่งเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนสาหรับ
ผู้เรีย น ทาให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ศึก ษาค้น คว้า หาความรู้ใ นเรื่องที่ส นใจจากสภาพจริงจากแหล่งเรียนรู้ ที่เป็ น
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทาให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กาหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษา ด้านกระบวนการเรียนการ
สอนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ คือ กาหนดให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เช่น มุมหนังสือ ห้องสมุด อุทยาน
การศึกษา จัดเครือข่ายการเรียนรู้ และด้ านการบริหารและจัดการ ให้ปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และ
องค์ประกอบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการจัดทาแผนแม่บทของสถานศึกษา จัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม จัดทา
ระบบสาธารณูปโภคโภคและจัดระบบกาจัดของเสีย และจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการ
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ใช้ทรัพยากรร่วมกัน จัดโรงเรียนเป็นศูนย์การการเรียนรู้ของชุมชน จัดบรรยากาศและสิ่งอานวยความสะดวกของ
โรงเรียน และประสานความร่วมมือกับแหล่งความรู้อ่ืน ๆ เพื่อสนองความต้องการของชุมชนให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย, 2557, หน้า 122-125)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรี ย นรู้ ต ามแนวปฏิบัติข องส่ ว นการศึก ษาพระปริ ยั ติธรรม แผนกสามั ญ ศึก ษา กองพุ ทธศาสนศึก ษา ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหล่งชาติ จากผลการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและวิชาศาสนปฏิบัติ และสถานศึกษายังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ อต่อ
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุด อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมีข้อเสนอแนะการพัฒนา คือ สถานศึกษาควรดาเนินการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
อย่ า งจริ ง จั ง โดยศึ ก ษาหาสาเหตุ ที่ ท าให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่ า แล้ ว แก้ ปั ญ หาอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง
สถานศึกษาควรพัฒนาห้องสมุดให้สามารถบริการชุมชนได้ในลักษณะห้องสมุดประชาชน หรือให้กระจายอย่างทั่วถึง
ในลักษณะห้องสมุดมีชีวิต และควรพัฒนาห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ให้มีลักษณะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2558, หน้า 4-7) เมื่อ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายแล้ว พบจุดอ่อนคือ สถานศึกษา
ขาดงบประมาณด าเนิ น การปรั บปรุ ง อาคารสถานที่ ที่ เ อื้อ ต่ อ การจั ด บรรยากาศการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสม
สถานศึกษามีอาคารสถานที่ที่มีบรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการบริหารการจัดการไม่เป็นระบบ (กลุ่มโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย, 2559, หน้า 25)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้อานวยการสถานศึกษาได้เห็นความสาคัญของการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติ จึงมีความสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อนาข้อสนเทศที่ได้ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (3) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะแนวการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพ
1.2 ตาแหน่งการปฏิบัตหิ น้าที่ในปัจจุบัน
1.3 วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

สภาพและปัญหาการบริหาร
แหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย

1.4 ประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่ง
1.5 ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัตงิ าน
2.การบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
2.1 ด้านบริหารแหล่งเรียนรู้
2.2 ด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์และ
สิ่งแวดล้อม
2.3 ด้านงบประมาณ
2.4 ด้านการบริการและกิจกรรม
2.5 ด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนีม้ งุ่ ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารแหล่งเรียนรู้
2. ด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม
3. ด้านงบประมาณ
4. ด้านการบริการและกิจกรรม
5. ด้านการประเมิน ผลการใช้แหล่งเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหาร จานวน 38 รูป/คน ครูผู้สอน จานวน
210 รูป/คน รวมจานวนทั้งสิ้น 248 รูป/คน ได้มาโดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan
(Krejcie, R.V., & Morgan, D.W., 1970, pp.607-610)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ ตาแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัตงิ านอยู่เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open Ended Question) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปและจัดเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.92
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. นาหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. สภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม ด้านการบริการและกิจกรรม ด้านการประเมิน ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้ านงบประมาณ
ส่วนปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริการและกิจกรรม ด้านงบประมาณ ด้าน
อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารแหล่งเรียนรู้ และด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1.1 ด้านการบริหารแหล่งเรียนรู้ พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกาหนดนโยบาย และวางแผนการดาเนิ นงานบริหารแหล่งเรียนรู้
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และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ มีการจัดทารายงานประจาปีเพื่อเผยแพร่ผลงานการดาเนินการบริหารแหล่งเรียนรู้ ส่วน
ปัญหาการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการศึกษา
สภาพปัญหาแลการนาไปวิเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัตขิ องแหล่งเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีการจัดทารายงานประจาปีเพื่อเผยแพร่ผลงาน การดาเนินการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1.2 ด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนใน
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สารวจความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของแหล่ง
เรียนรู้ในแต่ละรอบปี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู้ ส่วนปัญหา
การบริหารงานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัด ระบบ
บารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ในแหล่งเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด คือ
การจัดระบบประเมินการใช้อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ในแหล่งเรียนรู้มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1.3 ด้านงบประมาณ พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดทาแผนการใช้งบประมาณบริหารงานห้องสมุดในแหล่งเรียนรู้ และข้ อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุดในแหล่งเรียนรู้ ส่วนปัญหาการ
บริหารงานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้รับ
บริจาคสิ่งของเข้าห้องสมุดในแหล่งเรีย นรู้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด คือ การจัดทาแผนการใช้งบประมาณบริหารงานห้องสมุดในแหล่งเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1.4 ด้านการบริการและกิจกรรม พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดบริการให้อ่านและยืมหนังสือในห้องสมุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่าเสมอในแหล่งเรียนรู้ ส่วนปัญหาการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้บริการตอบคาถาม ช่วยค้นคว้าและการ
ให้บริการสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด คือ จัดโครงการ
พัฒนาการให้บริการและการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1.5 ด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวม
และรายข้อ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนประเมินผล
การให้บริการและการจัดกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลแหล่งเรียนรู้ ส่วนปัญหาการ
บริหารงานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ จัดเครื่องมือที่เหมาะสมใน
การประเมินผลการดาเนินงานห้องสมุดในแหล่งเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด
คือ นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานห้องสมุดในแหล่งเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ตามข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริหารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย พบว่า สถานศึกษาควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษา
ความสะอาดของอาคารสถานที่ ควรจัดหาแหล่งทุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ควร
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง และควรประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ รายเดือน ราย
ภาคการศึกษา และรายปีการศึกษา

สรุปผลและอธิปรายผล
1. สภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านบริหารแหล่งเรียนรู้ ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม ด้านการบริการและกิจกรรม ด้านการประเมิน ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านงบประมาณ
ส่วนปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริการและกิจกรรม ด้านงบประมาณ
ด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม และ ด้านบริหารแหล่งเรียนรู้ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบประเด็นที่นามาอภิปรายได้ดังนี้
1.1 ด้านการบริหารแหล่งเรียนรู้ พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกาหนดนโยบาย และวางแผนการดาเนินงานบริหารแหล่งเรียนรู้
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ดังนั้นในการดาเนิ นงานพัฒนาแหล่ง
เรียนเรียนทุกปีการศึกษาจึงได้กาหนดนโยบาย วางแผนการดาเนินงาน วางแผนปฏิบัติการโครงการและกิจกรรม
เพื่อให้การบริหารงานบรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุริยา ซองศิริ
(2554, หน้า 86-87) ได้ศึกษาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในอาเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนมีการแต่งตั้งครูและบุคลากรรับผิดชอบการจัดการและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการกาหนดนโยบายพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชนประกอบการเรียนการสอน มี
การจัดทาแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชดาวรรณ ทองดา
(2559, หน้า 43-47) ที่พบว่าการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามกระบวนการที่ได้
กาหนดนโยบายไว้โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบาย ควรมีการประชุมชีแ้ จงให้ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาแหล่งเรีย นรู้
ของโรงเรียน และควรกาหนดแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
ด้วย
ปัญหาการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
มีการศึกษาสภาพปัญหาและการนาไปวิเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัตขิ องแหล่งเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนีเ้ พราะการบริหารงานโรงเรียนควรนาหลักการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้การบริหารงาน
และการดาเนินกิจกรรมทุกประเภท ดังนี้ก่อนการดาเนินงานบริหารแหล่งเรียนรู้จึงต้องศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโรงเรียน เพื่อนาข้อมูลมากาหนดนโยบายและเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่ง
เป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินงานดังกล่าว ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับผลการศึกษา
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ของ อัษราวุฒิ จันทะแสง (2557, หน้า 104-105) ได้ศึกษาการบริหารแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียนของผู้บริหารใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
บริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่สาคัญได้แก่ ไม่มีการจัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้จัดทาสารสนเทศการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่สารวจแหล่งเรียนรู้ตรงตามความเป็นจริง สนับสนุนให้ใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนน้อย มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้น้อย และชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของของนิติยา แหล่มทุ่ง (2559, หน้า 65-69) ที่พบว่า สภาพการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ ผู้บริหารและครูประชุมร่วมกันกาหนดนโยบายวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนยังมีส่วนร่วมใน
การวางแผนในการบริหารแหล่งเรียนรู้น้อย ครูได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ การรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับกับแหล่งเรียนรู้ยังไม่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชดาวรรณ ทองดา (2559,
หน้า 43-47) ได้ศึกษาปัญหาการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ด้านการวางแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ คือ คณะกรรมการ
กาหนดนโยบายไม่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและโรงเรียนไม่ได้เปิดโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและการดาเนินการใช้
และการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ไม่มีก ารจั ด ตั้ง คณะกรรมการในการส ารวจแหล่ ง เรี ย นรู้ และด้ า นการจั ด ตั้ ง คณะ
ผู้รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ ไม่มีการจัดตั้งคณะผู้รับผิดชอบประจาแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะขาดผู้รับผิดชอบการจัดระบบ
สารสนเทศกับแหล่งเรียนรู้
1.2 ด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และสิง่ แวดล้อม พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สารวจความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของแหล่ง
เรียนรู้ในแต่ล ะรอบปี ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ วั สดุครุภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อ ม
จาเป็นต้องสารวจสภาพลักษณะทางกายภาพของอาคารและสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาให้มี
สภาพดีขึ้น บรรยากาศดีขึ้นและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวงศ์
จันทร์ เนตรประโคน (2554, หน้า 117-118) ได้ศึกษาสภาพการดาเนินงานแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านอาคารสถานที่และด้านสภาพแวดล้อม พบว่า มีสภาพการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของของศิริวรรณ ประมัย (2559, หน้า 63-64) ได้ช้ีให้เห็นว่าสภาพ
การดาเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ด้านการปรับปรุงพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ มีการทบทวนตรวจสอบ
แผนงาน การใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ มีการทบทวนตรวจสอบแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ห้อง
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างสม่าเสมอ และมีการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อยในการดาเนินงานแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
ปัญหาการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
การจัดระบบบารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ในแหล่งเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้โรงเรียนได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบพัสดุประจาปี การจาหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตาม
ระเบียบของพัสดุก่ อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี เพื่อตรวจนับพัสดุประเภทที่ ค งเหลืออยู่ หากพบวัสดุที่ชารุด นามา
ซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีอยูใ่ ห้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือจาหน่ายออกตามสภาพของพัสดุและดุลพินิจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิตยิ า แหล่มทุ่ง (2559, หน้า 65-69)
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ที่ พ บว่า การบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่อ จั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นเทศบาล 1 (เวีย งเชีย งแสน) ด้ า น
ทรัพยากร มีการจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศแต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการสารวจแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเติม การจัดหาและจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพิ่มเติม รวมทั้ งการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ให้พร้อมใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนยังไม่เพียงพอ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
จิระพล ภู่กัน (2559, หน้า 76-78) ที่พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนที่ 35 สังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านบริเวณ/สถานที่ พบว่า มีปัญหาการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ขนาดเหมาะสมกับจานวนผู้ใช้บริการ ความสวยงามและร่มรื่นของภูมิทัศน์ภายในบริเวณการจัด
แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ประกอบจัดไว้อย่างเหมาะสม เช่น สถานกีฬา ห้องสุขา ถังขยะ บริเวณ
น้าดื่ม เป็นต้น
1.3 ด้านงบประมาณ พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดทาแผนการใช้งบประมาณบริหารงานห้องสมุดในแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากการ
บริ ห ารแหล่ ง เรี ย นรู้ จ าเป็ นต้อ งจั ด ทาแผนการใช้ง บประมาณ โดยเฉพาะการบริ ห ารงานห้ องสมุด โรงเรีย น ซึ่ ง มี
ภาระหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ ผู้บริหารสถานศึกษาและบรรณารักษ์จาเป็นจัดแผนการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ใน
การบริหารและพัฒนาห้องสมุด ทั้งด้านการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด การจัดกิจกรรมการให้บริการ
ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดาววรักษ์ แก้ววอ (2558, หน้า
54-58) พบว่า สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการแหล่งเรี ยนรู้ ในสถานศึก ษาเพื่อส่ง เสริม การอ่านของนัก เรีย น
โรงเรียนบ้านสันต้นหมือ้ อาเภอแม่อาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในภาพรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาให้บริ การแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สารวจข้อมูล
พื้นฐานในแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และงบประมาณอย่าง
ทั่วถึง
ปัญหาการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การได้รับบริจาคสิ่งของเข้าห้องสมุดในแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่อง
ด้วยโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจานวนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจานวน
นักเรียนเป็นรายคน ทาให้เกิดความแตกต่างของงบประมาณที่ ได้รับแต่ละโรงเรียน ดังนั้นการจัดหาแหล่งทุนจาก
ภายนอกและการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสาคัญ การที่
โรงเรียนระดมทรัพยากรการศึกษาโดยการรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร นิตยสาร จาก
หน่วยงานภายนอกหรือผู้ มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์บริจาคให้ ซึ่งบางครั้งทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคมี
เนื้อหาไม่เหมาะสม ล้าสมัย ไม่สามารถนาออกให้บริการได้ และมีปัญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บและให้บริการ และ
จานวนชั้นหนังสือไม่เพียงพอ ทาให้เป็นภาระของโรงเรียนที่ต้องจัดหาแหล่งบริ จาคออกต่อไป บางครั้งจาเป็นต้องนา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ล้าสมัยจาหน่ายหรือขาย และนาเงินที่ได้มาจัดหาหนังสือที่ทันสมัยเพื่อให้บริการต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิติยา แหล่มทุ่ง (2559, หน้า 65-69) ที่พบปัญหาบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ด้านงบประมาณ คือ โรงเรียนยังไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเท่าที่ควร และสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิ
ระพล ภู่กัน (2559, หน้า 76-78) ที่ได้ศึกษาปัญหาการพัฒนาการบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนที่ 35 สังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านงบประมาณ พบว่า มีปัญหาการบริหารจัดการ
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อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากกรุงเทพมหานคร และ
การจัดทาโครงสร้างแหล่งเรียนรู้ก่อนของบประมาณ
1.4 ด้านการบริการและกิจกรรม พบว่า สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดบริการให้อ่านและยืมหนังสือในห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุด
เป็นแหล่งรวบรวบความรู้เป็นที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร ผู้บริหารและบรรณารักษ์มี
หน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษาโดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาให้บริการครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัด
ให้บริการสารสนเทศแก่นักเรียน รวมทั้งการบริการการอ่านและส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้มี
ความรู้ความสนใจและรักการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริวรรณ ประมัย (2559, หน้า 63-64) ได้ศึกษา
สภาพการดาเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริก สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ด้านการดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ พบว่า ได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดโรงเรียนอย่างเป็นระบบระเบียบมีการส่งเสริมให้จัดมุมหนังสือ และมุมเรียนรู้ในห้องเรียนทุกห้อง และมีการ
ส่งเสริมให้ห้องสมุดโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่าเสมอ และสอดคล้องกับผลการศึกษาวงศ์จันทร์
เนตรประโคน (2554, หน้า 117-118) ได้ศึกษาสภาพการดาเนินงานแหล่งเรียนรู้หอ้ งสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ด้านบริการและการจัดกิจกรรม ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดบริการและจัด
กิจกรรมห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การแนะนาการใช้ห้องสมุด การจัดแสดงหนังสือใหม่ การจัดนิทรรศการเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการศึกษาของวัลยา ทองงาน (2555, หน้า 43-45) พบว่า
สภาพการใช้แ ละบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ มีก ารน าภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาปรั บ ใช้ใ นการเรี ย นการสอน มีก าร
จัดรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย บริหารจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้โอกาสผู้ปกครอง
ชุมชน และปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน
ปัญหาการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ การ
ให้บริการตอบคาถาม ช่วยค้นคว้าและการให้บริการสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้การบริการห้องสมุด มีภารกิจที่สาคัญคือช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับหนังสือหรือสารสนเทศตรงกับความต้องการ
อย่างรวดเร็ว และให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศได้มากที่สุด ดังนั้นการให้บริการตอบ
คาถามและช่วยการค้นคว้าจึงเป็นหน้าที่สาคัญของครูบรรณารักษ์ในการให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้บรรณารักษ์
ควรหารูปแบบกิจกรรมใหม่ที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน เพื่อนามาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและให้ผู้เรียนเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้มากที่สุด ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาดาวรักษ์ แก้ววอ (2558, หน้า 54-58) ได้ศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ชี้ ให้เห็นว่าผู้บริหารควรมีการกาหนดนโยบาย การ
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองและประสานกับผู้รับผิดชอบดาเนินงานแหล่งการเรียนรู้ ครูควรจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กโดยครูจะต้อง
เข้าไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ และสิ่งที่จะสามารถบูรณา
การให้แก่เด็กได้ตามกระบวนการ ต้องกาหนดขอบเขตของสาระการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ทราบและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขอบเขตที่กาหนด และผลการศึกษาของ
จิระพล ภู่กัน (2559, หน้า 76-78) ได้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
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กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 35 สังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านบุคลากร พบว่า ควรส่งเสริมการทางานเป็น
ทีมของครูและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแหล่ งเรียนรู้นั้น ให้มีการอบรมในเรื่องให้บริก ารและเอาใจใส่ของครูและ
เจ้าหน้าที่ และจัดให้มีจานวนครูและเจ้าหน้าที่ให้บริการคาปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
1.5 ด้านการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ สภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรีย นในภาพรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนประเมินผลการให้บริการและ
การจัดกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากการบริหารแหล่งเรียนรู้ที่ดนี นั้ ควรให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนประเมินผลการให้บริการและการจัดกิจกรรมของแหล่ง
เรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัตกิ าคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา ห้องแนะนา เป็นต้น เพื่อนาผลการประเมิน
ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชดาวรรณ ทองดา
(2559, หน้า 43-47) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านพันเสด็จ
นอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ด้านการตรวจสอบการใช้แหล่งเรียนรู้ พบว่า ควร
กาหนดวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่จัดการเรียนการสอน
ควรมีการจัดประชุมปฏิบัติการ่วมกัน สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และควรมีการเก็บข้อมูลและตรวจสอบผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง ด้านการนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไป
ใช้ ควรมี การติดตามการสรุปผลการดาเนินงานแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และเสร็จสิ้น
การดาเนินการ แล้วนาผลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงในแต่ละขั้นตอนการดาเนินงาน ควรมีการจัดประชุมถึงปัญหาการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันกาหนดเป็นนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป
ปัญหาการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัด
เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนินงานห้องสมุดในแหล่งเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้ ง นี้ การประเมิ น ผลการใช้ แ หล่ ง เรี ย นควรมี ก ารประเมิ น ทุ ก ภาคการศึ ก ษา โดยการประเมิ น ครอบคลุ ม ถึ ง
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และผู้ใช้บริการ
โดยผู้ให้บริการและบรรณารักษ์ควรมีเครื่องมือในการประเมินที่หลายหลายทั้งอย่างเป็นทางการ เช่น แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุย การสนทนา เป็นต้น เพื่อนาข้อมูล
สสารสนเทศที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของนิตยิ า แหล่มทุ่ง (2559, หน้า 65-69) ที่พบว่า สภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมี
การตรวจสอบและประเมินผล ทารายงานสรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ บุคลากรขาดทักษะการสร้างเครื่องมือตรวจสอบ
และประเมินผล การใช้แหล่งเรียนรู้ ทาให้เครื่องมือไม่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ไม่มีการนาผลการประเมินที่ ได้จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมาวางแผนปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป และยังไม่มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องจริงจัง และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิระพล ภู่กัน (2559, หน้า 76-78) ได้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการ แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 35 สังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการ
นิเทศ กากับ ติดตาม พบว่ามีปัญหาการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ให้อยูใ่ นสภาพดีพร้อมให้บริการ การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
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และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชดาวร
รณ ทองดา (2559, หน้า 43-47) ได้ศึกษาปัญหาการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านพันเสด็จ
นอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ด้านวิธีการและเครื่องมือ พบว่า ประเมินผลการใช้
แหล่งเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระทีจัดการเรียนการสอน ครูขาดความรูใ้ นการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล
การจัดระบบการเก็บข้อมูลและตรวจสอบผลการประเมินผลไม่ต่อเนื่อง และการนาผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้
ค่อนข้างน้อย ไม่ได้สรุปตามกระบวนการแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และเสร็จสิ้นการ
ดาเนินการ แล้วนาไปกาหนดเป็นนโยบายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป
2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้บริหารที่มีข้อมูลทั่วไปต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาจจะเป็นเพราะว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามั ญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สงฆ์ ซึ่งมีบริบท
ทางสภาพแวดล้อมในลักษณะพื้นที่ที่อยู่บริเวณวัด ซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีภาระหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่
ดีพร้อมทั้งให้บุคลากร สามเณรนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร หากองค์กร
ใดมีผู้บริหารที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ และเป็นนักพัฒนาพร้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
องค์กรนั้นก็จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วได้ อย่างไรก็ตามผลการศึกษายังชีใ้ ห้เห็นความแตกต่างทางด้านความคิดระหว่าง
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงรายแตกต่างกัน อาจจะเป็น เพราะว่า ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บ ริ หารและครูผู้สอน
แตกต่างกัน จึงมองปัญหาด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษานี้ของอัษราวุฒิ จัน
ทะแสง (2557, หน้า 104-105) ชี้ให้เห็นว่า การบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยรวมรายด้านและรายข้อ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นรายข้อเรื่องจัดสรร
งบประมาณในการซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดแหล่งเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญที่ระดับ .01 และผล
การศึกษานีไ้ ม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุริยา ซองศิริ (2554, หน้า 86-87) ที่ได้เปรียบเทียบการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในอาเภอนาทม จังหวัดนครพนม พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน
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การศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตาบลสันสลี ตาบลสันสลี อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย
A Studying of State and Problems of Internal Guality Assurance System
Process in Group of Schools for Development the Education at Sunsalee Subdistrict, WiangPaPaodistnict, Chiang Raiprovince.
จรรยา แก้วบุญเรือง1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Chanya Keawboonrueang1* and Cherdla soontornvipart2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ทั้ง 8 ด้าน คือ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศด้านการพัฒ นามาตรฐานการศึกษาด้านการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีด้านการผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยจาแนกตามสถานภาพทั่วไป ระดั บการศึกษา และประสบการณ์การทางาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน และครู จานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามที่ ผ่ า นการทดสอบหาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยการหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง Index of
Congruence (IOC)และค่ าความเชื่ อ มั่ น โดยใช้สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟ่ า (Alpha Coefficient) ตามวิ ธีข องครอนบาค
(Cronbach) ได้ ค่ าความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.94 สถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป พบว่า
1. สภาพการดาเนินงานปัจจุบันและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือ ข่ายพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสั น สลี สั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 2โดย
ภาพรวมและรายด้านสภาพการดาเนินงานปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย ส่วนปัญหาการดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบ สภาพการดาเนินงานปัจจุบันการประกันคุณ ภาพภายในของโรงเรียน ในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2จาแนกตาม
สถานภาพทั่วไป ครูมคี วามเห็นมากกว่าผู้อานวยการโรงเรียน จาแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษาระดับระดับ
ปริญญาโท มีความเห็นมากกว่าปริญญาตรี และและมากกว่าต่ากว่าปริญญาตรี จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
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ผู้ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 10 ปี ขึ้ น ไป มี ค วามเห็ น มากกว่ า ประสบการณ์ ก ารท างาน 5-10 ปี และมากกว่ า
ประสบการณ์การทางานต่ากว่า 5 ปี
ส่วนผลการเปรียบเทียบ ปัญ หาการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสั น สลี สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 2 จ าแนกตาม
สถานภาพทั่วไป ผู้อานวยการมีความเห็นมากกว่าครู จาแนกตามระดับการศึกษา ระดับปริญ ญาโท มีความเห็น
มากกว่าต่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีมีระดับความเห็นน้อยที่สุด จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ ก ารท างาน 10 ปี ขึ้ น ไป มี ค วามเห็ น มากกว่ า ผู้ ท่ี มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 5 - 10 ปี และผู้ ท่ี มี
ประสบการณ์การทางานต่ากว่า 5 ปี
คาสาคัญ: สภาพการดาเนินงาน ปัญหาการดาเนินงาน

Abstract
The research study had been the objectives of research, were to study the condition and operation
problems of internal quality assurance of schools, under the Office of Chiang Rai Area Education Service Area 2,
8 areas such as the administration of information and management systems for the development of education
standards, the development of education quality development plan, the implementation of the educational
quality development plan, monitor and review quality education, the quality of education, annual Report on
Quality of Education The maintenance of education quality assurance system. There are classified by general
status. The education and experience of sample consisted for 92 administrators and teachers. The Research
tools, those are questionnaire that was tested for content validity by finding the Index of Congruence Index
(IOC), and confidence values using the Alpha Coefficient formula, the confidence value was 0.94.according to
Cronbach's method.The statistics used in data analysis such as percentage, average, standard deviation, and
analyzed with program.
1. Current operating conditions and operational problems of internal quality assurance in schools under
the Education Quality Improvement Network, under the office of Chiang Rai Provincial Primary Education Area 2,
the overall situation and the current operating conditions were at a low level. The operational problems were
moderate.
2. The comparison results Current Operating Conditions Internal Quality Assurance of Schools in the
Educational Quality Improvement Network, under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 2 . The
classified by general status, the teachers have opinions more than administrators. The classified by educational
level, Master's degree have opinion more than bachelor. And lower for undergraduate, classified by work
experience, those with 1 0 years up of experience have opinion more than experience 5 -1 0 years of work
experience, and opinion more than experience 5 years
The parts of comparison results Problems of Internal Quality Assurance in Schools in the Educational
Quality Improvement Network, under the Office of Chiang Rai Primary Education Area 2. The classified by
general status, the teachers have opinions more than administrators. The classified by educational level,
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Master's degree have opinion more than bachelor. And lower for undergraduate, classified by work experience,
those with 10 years up of experience have opinion more than experience 5-10 years of work experience, and
opinion more than experience 5 years.
Keywords: Operating condition, Operating problems

บทนา
การศึกษาคือฐานรากที่มั่นคงของสังคมเพราะไม่ว่าจะเป็นชีวิตด้านใดของชาติของสังคมหรือของประชาชน
ความยั่งยืนความสาเร็จความรุ่งเรืองทุก ๆ ด้านจะมาจากพื้นฐานการศึกษาทั้งสิ้นดังนั้นการศึกษาจึงเป็นทุกสิ่งทุก
อย่างในการที่จะสร้างประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีสุขสร้างสังคมให้เจริญขึ้นมีสังคมที่เป็นธรรมาธิปไตยมากขึ้นยุคสังคม
แห่งการเรียนรู้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาการศึกษาถือว่าเป็นตัวจักรสาคั ญในการขับเคลื่อนระบบทาง
ความคิดการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อสังคมและสภาพแวดล้อม
รัฐบาลในทุกยุคทุ กสมัยจะให้ความสาคัญ ต่อการพั ฒ นาระบบการศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีนโยบายที่มี
พื้ น ฐานมาจากการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ สั ง คมการเมื อ งรวมทั้ ง เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้านสิทธิและเสรีภาพในการศึกษามาตราที่ ๔๙ บัญญัติว่ารัฐ
ต้องให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีรัฐต้องจัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยากไร้ผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบากต้องได้รับสิทธิและการสนับสนุน
เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ หรือเอกชนการศึกษา
ทางเลื อ กของประชาชนการเรีย นรู้ด้ ว ยตนเองและการเรีย นรู้ ต ลอดชีวิ ต ต้ อ งได้ รั บ ความคุ้ ม ครองและส่ งเสริม ที่
เหมาะสม (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: ๒๕๕๐) จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๕๒ ได้เห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอโดยสาระสาคัญของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) โดยกาหนดวิสัยทัศน์
ว่าคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีเป้าหมายการศึกษาว่าภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นประเด็นหลักสามประการคือด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคน
ไทยโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมหลักสูตรและเนื้อหา
พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืนภายใต้
ระบบบริห ารจัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพด้ านการเพิ่ ม โอกาสการศึ ก ษาและเรีย นรู้อ ย่ างทั่ วถึงและมี คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้
ประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยเพิ่มบทบาทของผู้ท่ีอยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษามีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ท่ีทา
หน้าที่เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาอาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่งคนดีมีใจ
รักในวิชาชีพครูมาเป็นครูพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ
ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ สาหรับการศึกษาและเรียนรู้ ทั้งในระบบโรงเรียน
นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอานาจ
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สู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทัง้ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนภาคเอกชน
และทุกภาคส่วนมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (กระทรวง ศึกษาธิการ ๒๕๕๒: สื่อสิ่งพิมพ์)
จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวสถานการศึกษาหลายแห่งได้ให้ความสาคัญและยึดถือนโยบายของ
รัฐในด้านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษากันอย่างจริงจังเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลาน
เข้ามาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีทิศทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามคุณภาพการจัดการศึกษา
ของไทยยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคุณภาพครูและมาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียนที่ยังมีการประเมินคุณภาพต่ากว่าเกณฑ์ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการมีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจะประสบความสาเร็จได้นั้นจะต้องมีการดาเนินการ
อย่างเป็นระบบได้แก่การกาหนดหน้าที่ขอบข่ายบทบาทและคู่มือเป็นแนวทางการดาเนินงานและร่วมพัฒนาการศึกษา
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกั บชุมชนและท้องถิ่นพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องปรับบทบาทและกระบวนการทางานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมกระจาย
อานาจสู่ชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมคิดร่วมทาและร่วมตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของมนุษย์สิ่งที่จะทาให้มนุษย์เราอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบันมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณ ภาพของมนุษย์ในทุก ๆ ระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นรากฐาน
สาคัญของการดาเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่สองรองจาก
สถาบันครอบครัวที่เป็นแหล่งพัฒนาคนให้มีความรู้เพื่อการใช้ชีวิตในสังคมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพเป็นเรื่องจาเป็นที่รัฐจะต้องดาเนินการโดยจะต้องให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อทาให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัว
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่รู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รจู้ ักเรียนรู้ด้วยตนเองและ
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีคุณ ธรรมจริยธรรมรู้จักพึ่งตนเองและสามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็นสุขหากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนประสงค์ให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
ดังกล่าวและบรรลุผลสาเร็จสถาบันการศึกษาควรให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาหมายถึ งการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและกระบวนการ
ตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงใด (Murgatroyd, Stephen and
Morgan,Colin ๑๙๙๔ : ๔๕) การประกันคุณภาพการศึกษาในบริบทของการปฏิรูปการศึกษามีมาตรฐานการศึกษา
เป็นแกนนาในการสร้างความมั่นใจโดยเริ่มตั้งแต่การกาหนดมาตรฐานในระดับเป้าหมายการศึกษาของชาติการนา
ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงประจัก ษ์ท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศมาใช้ในกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสังคมไทยในอนาคตในฐานะที่เป็น
สมาชิกของสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒ น์ซึ่งจะใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ี
เหมาะสมกับกาลสมัยและทันเหตุการณ์รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกโดยสามารถนาข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ ไป
พัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาสู่แนวทางจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพการประกันคุณภาพนั้นยังครอบคลุม
ถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการบริหารการจัดการที่มีการวางแผนล่ วงหน้าและมีการประสาน
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สัมพันธ์อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจที่สมเหตุสมผลว่าผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้
ในการทาการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในของกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตาบลสันสลีเพื่อให้ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความต่อเนื่องและทาให้
ระบบการบริหารสถานศึกษาบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กากับส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษารวมทั้งนาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางที่จะแก้ไขปรับปรุงระบบ
การประกันคุณภาพภายในของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตาบลสันสลีให้ดีย่งิ ขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพภายในของกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตาบลสันสลี
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาตาบลสันสลี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้ศึกษาได้นาหลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี เกี่ยวกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพั ฒ นาการศึกษาตาบลสันสลีสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต ๒ซึ่งมีสาระสาคัญคือได้แก่ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การ
จัดทาแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีการผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาผู้ศึกษาจึงได้นาหรือประยุกต์จากแนวความคิดดัง กล่าวมาใช้และประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการ
ค้นคว้า ดังภาพต่อไปนี้
ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรพื้นฐาน
1. ตาแหน่ง
2. ระดับการศึกษา
3. ประสบการณ์ในการทางาน

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘ ด้าน
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา
การศึกษาครัง้ นี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตาบลสันสลีสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ระบบการประกันคุณภาพภายใน 8 ด้าน
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตาบลสันสลีจานวน 7 โรงเรียน คือผู้อานวยการโรงเรียนจานวน 7 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจานวน 85 คน รวมจานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้รวม ทัง้ หมด 92 คน
3. ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้
3.1 ตัวแปรพื้นฐานเป็นตัวแปรได้แก่
1) สถานภาพ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) ระดับการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ระดับคือต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
3) ประสบการณ์ในการทางานหมายถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบัน
3.2 ตัวแปรที่ศึกษาคือการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพภายในของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพั ฒ นา
การศึกษาตาบลสันสลี ๘ ด้าน
1)การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3) การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตาบลสันสลีสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ ซึ่งมี
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สาระสาคัญ คือได้แก่ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒ นามาตรฐานการศึกษา การจัดทาแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาตาบลสันสลีจานวน 7 โรงเรียน คือผู้อานวยการโรงเรียนจานวน 7 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 85 คน รวมจานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้รวม ทั้งหมด 92 คนโดยผู้วิจัยได้กาหนดคาตอบเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า ๕ ระดับของลิเคิรท์ (RensisLikert, อ้างในพวงรัตน์ทวีรัตน์ 2543 : 114)
การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนระดับมากที่สุด

ให้ ๕ คะแนน

การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนระดับมาก

ให้ ๔ คะแนน

การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนระดับปานกลาง

ให้ ๓ คะแนน

การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนระดับน้อย

ให้ ๒ คะแนน

การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนระดับน้อยที่สุด

ให้ ๑ คะแนน

ผู้ศกึ ษาจึงได้นาหรือประยุกต์จากแนวความคิดดังกล่าวมาใช้และประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. สภาพการดาเนินงานปัจจุบันและปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2โดย
ภาพรวมและรายด้านสภาพการดาเนินงานปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย ส่วนปัญหาการดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบ สภาพการดาเนินงานปัจจุบันการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2จาแนกตาม
สถานภาพทั่ วไป ครูมี ค วามเห็ น มากกว่าผู้ อ านวยการโรงเรีย น จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา ระดั บ ปริญ ญาโทมี
ความเห็นมากกว่าปริญญาตรี และต่ากว่าปริญญาตรีมีระดับความเห็นน้อยที่สุด จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ผู้ท่ีมีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป มีความเห็นมากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 5 - 10 ปี และผู้ท่ีมีประสบการณ์ต่า
กว่า 5 ปีมรี ะดับความเห็นน้อยที่สุด
ส่วนผลการเปรียบเทียบ ปัญ หาการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนกตาม
สถานภาพทั่วไป ผู้อานวยการมีความเห็นมากกว่าครู จาแนกตามระดับการศึกษา ระดับปริญ ญาโท มีความเห็น
มากกว่าต่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีมีระดับความเห็นน้อยที่สุด จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ ก ารท างาน 10 ปี ขึ้ น ไป มี ค วามเห็ น มากกว่ า ผู้ ท่ี มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 5 - 10 ปี และผู้ ท่ี มี
ประสบการณ์การทางานต่ากว่า 5 ปี
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวพบว่ามีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายดังนี้
1. ภาพรวมสภาพปัจจุบันการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาบลสั นสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อยู่ในระดับน้อยนั้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน (2550: 68) ซึ่งได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอาเภอเวียงป่าเป้า สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงรายเขต 2 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัย วุฒิพงษ์ ทองธานี (2548: 90-95) ได้ทา
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาพในโรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 พบว่าการดาเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับน้อย
ซึ่งจากสภาพปัจจุบันของการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโดยรวมที่พบว่า มีการ
ด าเนิ น งานอยู่ ในระดั บ น้ อ ยหลายด้ า นนั้ น ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ เป็ น ข้ อ บกพร่ อ งของโรงเรี ย นซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการโรงเรียน และครู ไม่เห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะคิดว่ามีความน่าสนใจน้อย
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัฒนา ขอพิกุล (2546 : 136) ได้กล่าวว่า บุคลากรในสถานศึกษาไม่มีความพร้อมใน
การพัฒนา ยังทางานแบบเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาตามความเคยชิน ไม่กระตือรือร้น มี
ความหวั่นวิตกเฉพาะด้านเอกสาร ซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าต้องจัดเตรียมเพื่อรองรับการประเมิน ซึ่งผู้ท่ีมีบทบาทในการ
กระตุ้น บุลากรในโรงเรียนให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒ นาให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ คือ ผู้อานวยการ
โรงเรีย น หั วหน้ างานวิชาการ และครูผู้ ส อนทุ ก คน ดั งนั้ น เครือ ข่ายพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาต าบลสั น สลี และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุลากรในเครือข่ายด้วย
การให้ความรู้ จัดอบรมบุคลากร และนิเทศติดตามการประเมินคุณภาพภาพในอย่างเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้น
บุคลากรในโรงเรียน
ส่วนปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตาบลสันสลี สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พั ฒ นา ขอนพิ กุล (2546: 97-111) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การดาเนินงานประกันคุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
พบว่าปัญหาด้านการเตรียมความพร้อม ปัญหาด้านการวางแผน ปัญหาด้านการตรวจสอบประเมิน และปัญหาด้าน
การนาผลงานมาปรับปรุงอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจับของ ปรีชาชาญ อิทรชิต (2548 : บทคัดย่อ)
พบว่าปัญหาการดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา ซึ่งจากการวิจัยพบปัญหาด้านการ
จัดระบบสารสนเทศมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการผดุงระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา และด้านการจัดทา
แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ตามลาดับ ดังนั้นผู้อานวยการโรงเรียน และครูจาเป็นต้องใส่ใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มาก ผู้บริหารโรงเรียนต้องกระตุ้นให้บุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้น ส่งเสริม
การเข้ารับการอบรมในเรื่องประกันคุณ ภาพการศึกษาให้มาก และควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดให้
ความรู้กับบุคลากร ส่วนในด้านของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลสันสลี สังกัดสานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกล ทุรกันดาร ประชากรส่วนใหญ่
เป็นชาวเขา ใช้ภาษาและวัฒนธรรมประจาท้องถิ่น ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดการศึกษา จึงแตกต่างกัน ทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีค่อนข้างช้า จึงทาให้การพัฒ นาเป็นไปได้ช้า และความร่วมมือจากชุมชนจึงมีการให้ความร่วมมือน้อย
เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในระบบการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงทาให้การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มี
ปัญหาในการดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปราย
แนวทางการพัฒ นาระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ด้าน จากผลการวิจัย พบว่า
ผู้อานวยการโรงเรียน และครู ในโรงเรียนควรให้ความสาคัญกับเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีการ
เน้นพัฒนาจุดอ่อนของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ด้าน โดยการใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินผลคุณภาพการศึกษา การพัฒนาต้องมีปฏิทินในการดาเนินงาน มีการตรวจสอบนิเทศ
และนาผลการประเมินมาปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน ควรส่งเสริมและให้ความรู้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (ปรีชาชาญ อินทรชิต, 2548 : บทคัดย่อ) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแต่ละด้านมากที่สุด ดังนี้ ด้านโครงสร้างของสถานศึกษา คือ ให้ครูมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านบุคลากร คือ ผู้อานวยการโรงเรียนมี
จิตสานึกมุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านบรรยากาศในการทางาน คือ การส่งเสริม
การทางานเป็นทีม จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานอกจาก
ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความตระหนักของบุคลากรในโรงเรียนแล้ว การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในโรงเรี ยน
จึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง หากบุคลากรขาดความร่วมมือ การดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาก็จะหยุดชะงัก ดังนั้น ยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จประการหนึ่งของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษานอกจากการท างานเป็ น ที ม แล้ ว ยั งต้ อ งมี ค วามร่ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน มาช่วยกากับ ดูแล และร่วมกันพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นกลไกในการกระตุ้นให้มกี ารพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
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การศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย
The Study of The Organization Health of The Phrapariyatidthmma Schools in
Chiang Rai Province
ภัคพล ไชยเขียว1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Pakapol Chaikheaw1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ การศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรีย นพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัด
เชียงราย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาระดับสุขภาพองค์การ และข้อเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาสุข ภาพ
องค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน 7 มิติ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัด เชียงราย ได้แก่ มิติความเข้มแข็งขององค์การ มิติอิทธิพลของผู้บริหาร มิติการสนับสนุน
ทรัพยากร มิติขวัญ ในการปฏิบัติงาน มิติความสามัคคี มิติการติดต่อสื่อสารและ มิติการมีการเน้นวิชาการ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จานวนทั้งสิ้น 349 รูป/คนโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan จึง
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 186 รูป/คน จากจานวน 21 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร 21 รูป ครูผู้สอน 126 รูป/คน และ
เจ้าหน้าที่ 42 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามศึกษาสุขภาพองค์การ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จานวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
สุข ภาพองค์ก าร ของโรงเรียนพระปริยั ติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาจังหวัด เชีย งราย เป็ น แบบประมาณค่า(Rating
Scale)5 ระดับ จานวน 95 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การ ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็นแบบปลายเปิด (Open ended) จานวน 7 มิติ สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า
1. สุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า ทุกมิติมีการปฏิบัติตามกระบวนอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ มิติการติดต่อสื่อสาร มิติขวัญในการปฏิบัติงาน มิติความสามัคคี มิติการสนับสนุนทรัพยากร
มิตกิ ารเน้นวิชาการ มิตอิ ิทธิพลของผู้บริหาร และมิติความเข้มแข็งขององค์การ ตามลาดับ
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่ามิติความเข้มแข็งขององค์ท่ีสาคัญ คือ การผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์การ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้มแข็งขององค์การเพื่อการพัฒ นาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม
การศึกษาดูงาน พบว่ามิติอิทธิพลของผู้บริหารที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักธรรมมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาสุขภาพองค์การ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน พบว่า
มิติการสนับสนุนทรัพยากรที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการสนับสนุนทรัพยากรตามที่บุคคลากรตามความ
ต้องการ พบว่ามิติขวัญในการปฏิบัติงานที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นและมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน พบว่ามิติความสามัคคี
ที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความรู้รักสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
องค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน พบว่ามิติการติดต่อสื่อสารที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากร
มีการติดต่อสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพองค์การให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามิติการ
เน้น วิชาการที่ส าคัญ คือ ผู้บ ริห ารควรส่ งเสริม ให้ บุ คลากรเกิดการพั ฒ นาเน้น วิชาการ ให้ เกิด ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน
คาสาคัญ: สุขภาพองค์การ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม

Abstract
This research study for the organization health studying of Buddhist Scripture School, Department of
General Education, the Province of Chiang Rai, with objective to study of the organization health level, including
all suggestion about the organization health of Buddhist Scripture School, Department of General Education, the
Province of Chiang Rai development. In 7 dimension of the school as following details; 1. The organization
strength., 2. Influence of Administrative , 3. Resource Supporting, 4. Motivation, 5. Team Work, 6.
Communication and , 7. Academic Emphasis
There are representative sample 186 monks/people. The researching tools is questionnaire, to ask
about the organization health of Buddhist Scripture School, the Department of General Education in the Province
of Chiang Rai. Including the suggestion to develop above topic.
The static for data analysis is standard of static such as Percentage, Average and Standard Deviation
(S.D.) from this study we can provide as following information
1. Organization health of Buddhist Scripture School, Department of General Education in the Province
of Chiang Rai. Generally is high level and when we consider each dimension then found that every dimension is
high level also. The maximum to minimum of average are Communication, Motivation, Teamwork, Resource
Supporting, Academic Emphasis, Influence of Administrative and Organization Strength.
2. The suggestion to develop organization health of Buddhist Scripture School, Department of Education in the
Province of Chiang Rai. Regarding the important point of organization strength is Administrative should be
enforce all staff in the organization to acknowledge about organization strength for develop health for example
the seminar, visual education. The important point of Administrative influence is Administrative shall be enforce
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all staff concentrate and apply the good governance concept for organization health development. The important
point of Resource Supporting is the Administrative shall be enforce and allow to support all related resource for
staff requirement. The important point of Motivation is the Administrative should be enforce all staff to active and
make sure about staff base knowledge for organization health development. The important point of Team Work
is the Administrative should be enforce all staff love each other and can work together as well. To develop the
organization health. The important point of Communication is the Administrative shall be enforce all staff have
good communication in organization for develop the organization health. And the important point of Academic
Emphasis is the Administrative should be enforce all staff develop the private and group academic. Give more
knowledge about organization health development.
Keywords: Organization Health, Phrapariyatidthamma Schools

บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเชิงพลวัตของโลกทุกวันนี้และที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั้นพร้อมกับกาลังเปลี่ยนจากสังคมฐานความรู้ไปสู่โลกหลังสังคมฐานความรู้ (Post Knowledge
–Based Society) เป็นโลกที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์จากการพึ่งพิง ไปสู่ความเป็นอิสระและการพึ่งพาอาศัยกัน (สุวิทย์
เมษิณทรีย์, 2556, หน้า 52) และภายใต้กระแสข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศจะต้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ไม่เว้นในทุกองค์กรทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะองค์การภาครัฐที่มีลักษณะสาคัญแตกต่างจากองค์กรภาคเอกชน ในเรื่องของการไม่แสวงหาผล
กาไร มีระเบียบกฎเกณฑ์และธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ เป็นระเบียบแบบแผนที่แน่นอน (วันชัย มีชาติ. 2550, หน้า 10)
คุ ณ ค่ า ขององค์ ก ารอยู่ ท่ี ค วามสามารถที่ จ ะสร้างประโยชน์ ต อบสนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ แ ละเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งขึน้ โดยมีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (ธัชชัยจิตรนันท์. 2554 ,หน้า 24)
องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health Organization: WHO) เปรีย บเที ย บองค์ ก ารเป็ น ระบบร่า งกายของมนุ ษ ย์ หาก
ร่างกายมนุษย์มี ความสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพที่สมบูรณ์มีประสิทธิภาพในการทางานเปรียบเหมือนองค์การที่มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากอวัยวะบางส่วนไม่สามารถทางานหรือเสื่อมสมรรถภาพไปกลไกการทางานจะ
หยุดชะงัก ทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สามารถต่อต้านโรคภัยได้ (จิระประภาอัครบวร. 2549, หน้า 99) ในร่างกาย
มนุษย์มีหลายระบบการทางาน หากนามาเปรียบเป็นระบบในองค์กรอาจกล่าวถึง ระบบโครงสร้าง ระบบงาน และ
ระบบคนในองค์กร ซึ่งแต่ละระบบมีองค์ประกอบภายในหน้าที่เป็นกลไกของการทางาน
การจัดระบบการศึกษาให้มีประสิทธิผล สามารถและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้ มีความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพนั้น เป็นสิ่งที่นักวิชาการ นักการศึกษา และบุคลากรผู้ดาเนินการจัดการศึกษาให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา เติบโตเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติได้นนั้ จะต้องอาศัยองค์การที่มีประสิทธิภาพ
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องค์การ(Organization)มีการรวมกลุ่มกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคคลเพื่อร่วมกันทางานในลักษณะ
ของงานกลุ่มที่มีการรวบรวมทรัพยากรและความพยายามของทุกฝ่าย โดยมุ่งหมายที่จะดาเนินการให้บรรลุสาเร็จใน
เป้าที่กาหนดไว้สู งจนไม่ สามารถที่จะท าให้ส าเร็จลงได้ด้วยการดาเนินงานตามลาพั งของแต่ล ะบุคคล การศึกษา
เกี่ยวกับ สุขภาพองค์กร (Organization Health)เป็นสิ่งที่สาคัญเพราะองค์การที่มีสุขภาพสมบูรณ์จะทาให้องค์การได้รับ
ความไว้วางใจจากสังคม และทาให้เกิดการเชื่อถือและการยอมรับเกิดขึ้น ช่วยทาให้องค์การเติบโตและอยู่รอดอย่าง
ยั่งยืนได้ (จิรประภา อัครบวร. 2549 ,หน้า 100) สมาชิกในองค์การก็จะมีความสุข ส่งผลให้องค์การดาเนินการบรรลุ
เป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล(Miles. 1973, p. 378, Owens. 1995, p. 222, Hoy,Tarter and
Kottkamp. 1991, p. 236) หากองค์การใดมีสุขภาพดีแล้ว องค์กรนั้นย่อมมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามไปด้วย
(Hoy and Miskel.2013) องค์ก ารที่มี ค วามส าคั ญ ทางการศึ กษา คือ โรงเรียน ซึ่ง การปฏิ บั ติ งานของโรงเรียนนั้ น มี
ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยจุดเน้นสาคัญอยู่ที่การจัดการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
นักเรียนมีคุณธรรมนาความรู้ มีคุณภาพในการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาสังคมแห่งความรู้และ ยื น
หยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย ดังนั้นคุณ ภาพของนักเรียนจะดีหรือไม่ดีย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
โรงเรียนนั้น ๆ ดังนั้นการปฏิบัติงานของสถานศึกษา จะมีสุขภาพองค์การที่ดีได้นั้นจาเป็นต้องมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาช่วย
สนับสนุนองค์การ โรงเรียนไม่สามารถที่จะอยู่อย่ าง โดดเดี่ยวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับชุมชน แต่โรงเรียนก็ต้องมี
อิสระในการดาเนินงานมีความสามารถในการปรับตัวการแก้ปัญหา และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน ซึ่งกล่าว
ได้ ว่าโรงเรียนต้ อ งสร้าง “บู รณภาพของสถาบั น ” ให้ เกิด ขึ้น (อั จฉรา พวงศุ ภ วิวัฒ น์ . 2547 หน้า 31) โรงเรียนที่ มี
สุข ภาพองค์กรที่ดี นั้น โรงเรียนจะปลอดจากการกดดัน จากสั งคม ชุม ชนและผู้ป กครอง ผู้ บ ริห ารมี ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีลักษณะที่มุ่งทั้งเรื่องงานและมุ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา มีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ทั้งการกระทาและความคิด ครูในโรงเรียนจะมีสุขภาพที่ดีและผูกพันกับการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานที่สูง
นักเรียนจะเรียนอย่างเต็มที่ มีแรงจูงใจในการเรียนสูง อุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ ครูมีความจริงใจต่อกันและมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและภาคภูมิใจในสถาบันของตน (พินิจ ธิมา. 2548, หน้า 14; Hoy and Miskel. 2013,
pp. 234-238) จากแนวคิดในการใช้วัดมิติสุขภาพองค์การ ผู้วิจัยได้ศึกษามิติวัดสุขภาพองค์การจากสราวุฒิ ปุริสา
(2553, หน้า 29-56) ซึ่งได้สังเคราะห์และแบ่งมิติวัดสุขภาพองค์การออกเป็น 7 มิติ ประกอบด้วยแนวคิดของ (Hoy
and Feldman. 2007, p. 32) 2 มิติ คือ 1). ความเข้มแข็งขององค์การ 2). อิทธิพลของผู้บริหาร ส่วนแนวคิดของ (Hoy,
Tarterand Kottkamp, 1991, p. 236) 3 มิติ คือ 1) การสนับสนุนทรัพยากร 2) ขวัญในการปฏิบัติงาน 3) ความสามัคคี
และแนวคิดของ (Owens.1995 , p. 222) 2 มิติ คือ 1) การติดต่อสื่อสาร และ 2) การมีนวัตกรรมใหม่ในองค์การ
องค์การทางพระสงฆ์ก็ยังเป็นอึกหนึ่งองค์การที่มีการบริหารจัดการและทาหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่
พระภิกษุสงฆ์และสามเณรโดยระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ท่ียังไมชัดเจนเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจะมีสภาการศึกษาของ
คณะสงฆ์และองค์กรอื่นๆที่คณะสงฆ์ตั้งขึ้นมา อาธิ กองธรรมสนามหลวง พรอมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับที่
คอยควบคุม และส่งเสริมการศึกษาของสงฆ์โดยตรงก็ตามแต่ก็ไมมีบทบาทเท่าที่ควรดังจะเห็นไดจากประชุมสัมมนา
เจ้าคณะภาคทั่วประเทศ เมื่อ พ.ศ.2538 ไดสรุปปัญ หาและอุปสรรคทางด้านการศาสนศึกษาไววาการศึกษาพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกธรรม-บาลีทั่วทุกภาคประสบปัญหาต่าง ๆ (กรมการศาสนา กองแผนงาน, 2542, หน้า 9) ต่อไปนี้
1. จ านวนนั ก เรีย นมี แ นวโน้ ม ลดลง บางแห่ งแทบจะหาผู้ เรีย นไมไดเพราะผู้ บ วชน้ อ ยลงหรื อ พระภิ ก ษุ
สามเณรส่วนใหญ่มุ่งสนใจเรียนทางโลกประกอบกับทั้งครูและนักเรียนมีทัศนคติท่ีไมดีต่อการศึกษาแผนกธรรม-บาลี
เพราะไมเห็นความสาคัญในการนาไปใช้ประโยชนหลังลาสิกขา 2. การจัดการศึกษาไมเป็นระบบ หลักสูตร วิธีการ
เรียนการสอนและวัดผลไมเหมาะสมกับยุคสมัย มุ่งเฉพาะพระภิกษุสามเณรโดยละเลยเยาวชนและพุทธศาสนิกชน
- Proceedings -

1225

ทั่วไป 3. การขาดครูสอนประกอบกับครูสอนพระปริยัติธรรมไมมีตาแหน่งทางการปกครองและไมไดรับการพิจารณา
ตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์เท่าที่ควร รวมทั้งไดคาตอบแทนไมเหมาะสมและขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. ขาดอุปกรณ์
การเรียนการสอน 5. ขาดแคลนงบประมาณการจัดการศึกษา รวมทั้งขาดความพรอมในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา
6. การวัดผลสอบธรรมศึกษาแบบอัตนัยไมเหมาะสมกับเด็กควรเปลี่ยนแปลงเป็นปรนัย
จากสภาพปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาระดับสุขภาพ
องค์การ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และแนวทางการพัฒนา สุภาพองค์การ
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยผู้วิจัยได้ ศึกษามิติวัดสุขภาพองค์การ ทั้งหมด 7
มิติ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. มิติความเข้มแข็งขององค์การ 2. มิติอิทธิพลของ
ผู้บริหาร 3. มิติการสนับสนุนทรัพยากร 4. มิติขวัญในการปฏิบัติงาน 5. มิติความสามัคคี 6. มิติการติดต่อสื่อสารและ
7. มิติการเน้นวิชาการ โดยการสร้างสมการพยากรณ์ขึ้นเพื่อหาค่าพยากรณ์ระดับสุขภาพองค์การ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และแนวทางการพัฒนาสุภาพองค์การ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย อีกทั้งเป็นแนวทางสาคัญในการปรับปรุงและพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นเครื่องชี้ให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการที่จะแก้ไขปัญหาการดาเนินงานในการบริหาร
และสามารถนาผลการวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

มิ ติ วั ด สุ ข ภ าพ อ งค์ ก าร 7 มิ ติ ขอ ง
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย
1. ความเข้มแข็งขององค์การ
2. อิทธิพลของผู้บริหาร
3. การสนับสนุนทรัพยากร
4. ขวัญในการปฏิบัตงิ าน
5. ความสามัคคี
6. การติดต่อสื่อสาร
7. มิตกิ ารเน้นวิชาการ

ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร ครู และ
เจ้ า หน้ า ที่ ต่ อ การสุ ข ภาพองค์ ก ารของ
โรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 21 รูป/ตน
ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ 328 รูป/คน รวมประชากรทั้งสิ้น 349 รูป/คนอ้างอิงจาก สารสนเทศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย (2559)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ ในโรงเรียนพระ
ปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษาจั งหวัด เชีย งราย จ านวนทั้ งสิ้ น 349 รูป /คนโดยก าหนดกลุ่ ม ตั วอย่ างตามตาราง
Krejcie and Morgan จึงได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 189 รูป/คน จากจานวน 21 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร 21 รูป
ครูผู้สอน 126 รูป/คน และเจ้าหน้าที่ 42 รูป/คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ ระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย สุภาพองค์การ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย และแนวทางการพัฒ นา สุภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา
จังหวัดเชียงราย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค์ประกอบเพื่อทานิยามศัพท์เฉพาะและนามาเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามให้ ต รงกั บ เนื้ อ หาแล้ วน าแบบสอบถามเสนอต่ อ อาจารย์ ท่ี ป รึก ษาเพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
5. นาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่า งข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือก ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่
0.5 ขึ้นไปไว้ใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อคาถาม ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้
ภาษา
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ในการแล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธี
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
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7. จัดทาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 186 รูป/คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพ
เป็นฆราวาส คิดเป็นร้อยละ 53.76 อายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.71 วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญา
ตรี ร้ อ ยละ 81.72 ประสบการณ์ ในการท างานในต าแหน่ ง ไม่ เกิ น 5 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.08 และต าแหน่ ง การ
ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 81.72
2. สุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า ทุกมิติมีการปฏิบัติตามกระบวนอยู่ในระดับมาก
เรีย งตามล าดั บ ค่ าเฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย คื อ มิ ติ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ( X = 4.14, S.D. = 0.66) มิ ติ ข วั ญ ในการ
ปฏิบัติงาน ( X = 4.12, S.D. = 0.69) มิติความสามัคคี ( X = 4.12, S.D. = 0.72) มิติการสนับสนุนทรัพยากร ( X =
4.05, S.D. = 0.49) มิติการเน้นวิชาการ ( X = 4.10, S.D. = 0.72) มิติอิทธิพลของผู้บริหาร ( X = 4.04, S.D. = 0.73)
และมิติความเข้มแข็งขององค์การ ( X = 3.99, S.D. = 0.78)
3. ข้อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาสุ ข ภาพองค์ก ารของโรงเรีย นพระปริยั ติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
จังหวัดเชียงราย พบว่ามิติความเข้มแข็งขององค์ท่ีสาคัญ คือ การผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้มแข็งขององค์การเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดู
งาน พบว่ามิติอิทธิพลของผู้บริหารที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักธรรมมาภิบาลเพื่อพัฒ นา
สุขภาพองค์การ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน พบว่ามิติการ
สนับสนุนทรัพยากรที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการสนับสนุนทรัพยากรตามที่บุคคลากรตามความต้องการ
พบว่ามิติขวัญในการปฏิบัตงิ านที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นและมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน พบว่ามิติความสามัคคีท่ีสาคัญ คือ
ผู้บริหารควรส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความรู้รักสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น
การจั ด อบรม การศึ ก ษาดู งาน พบว่ ามิ ติ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ส าคั ญ คื อ ผู้ บ ริห ารควรส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ก าร
ติดต่อสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพองค์การให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามิติการเน้น
วิชาการที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการพัฒนาเน้นวิชาการ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน
สรุป สุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่าข้อเสนอแนะที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นและมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน
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สรุปผลและอธิปรายผล
สรุป
1. สุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ พบว่า ทุกมิติมีการปฏิบัติตามกระบวนอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ มิติการติดต่อสื่อสาร มิติขวัญในการปฏิบัติงาน มิติ ความสามัคคี มิติการสนับสนุนทรัพยากร
มิตกิ ารเน้นวิชาการ มิตอิ ิทธิพลของผู้บริหาร และมิติความเข้มแข็งขององค์การ
เมื่อพิจารณารายมิติ มีดังนี้
1.1 มิติความเข้มแข็งขององค์การพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีระดับสุขภาพองค์การ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย มิติความเข้มแข็ งขององค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีระดับสุขภาพองค์การ อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
โรงเรียนสามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชน รองลงมาคือ ได้รับการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และโรงเรียนไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันจากชุมชนภายนอก
โรงเรียน ตามลาดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ โรงเรียนยอมรับความต้องการของชุมชนเมื่อข้อเสนอแนะ
สอดคล้องกับแผนงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.2 มิติอิทธิพลของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีระดับสุขภาพองค์การ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มิติอิทธิพลของผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
รายการ พบว่า ทุกรายการมีระดับสุขภาพองค์การ อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถโน้มน้าวให้ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมเห็นชอบในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถทางานร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ดี และผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถใน
การจัดการหรือควบคุมอารมณ์ ตนเอง เมื่อเจอสถานการณ์ หรือวิกฤติปัญ หาต่างๆ ตามลาดั บ ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานยินดีท่ีจะทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ร่วมกัน
1.3 มิติการสนับสนุนทรัพยากรพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีระดับสุ ขภาพองค์การ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มิติการสนับสนุนทรัพยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีระดับสุขภาพองค์การ อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
ให้ความรู้เรื่องการใช้ การบารุงรักษา ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสนับสนุนให้ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และสื่ออานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และผู้บริหารคอยสอดส่องดูแล ให้ครูทางานอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ตามลาดับ ส่วนรายการที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารจัดสรรวัสดุอุปกรณ์พเิ ศษให้ตามที่ครูเสนอ
1.4 มิติขวัญ ในการปฏิบัติงานพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีระดับสุขภาพองค์การ ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มิติขวัญในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการ พบว่า ทุกรายการมีระดับสุขภาพองค์การ อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูได้รับ
งานตรงกับความสามารถหรือความถนัดงานที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบเหมาะสมกับความสามารถ รองลงมาคือ ครูมี
ขวัญ ก าลังใจที่จะปฏิบั ติ งานในโรงเรียน และครูมี ความภาคภู มิใจในการมีส่ วนร่วม ส่ งเสริ มความก้าวหน้ าให้ กั บ
โรงเรียน ตามลาดับ ส่วนรายการที่มคี า่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ปริมาณงานที่ครูได้รับผิดชอบเหมาะสมกับความสามารถ
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1.5 มิติความสามัคคีพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีระดับสุขภาพองค์การ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มิติความสามัคคี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า
ทุกรายการมีระดับสุขภาพองค์การ อยูใ่ นระดับมาก โดยรายการที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ บุคลากรในโรงเรียนแก้ไขปัญหาร่วมกัน และครูมีความเป็นมิตรระหว่างกั น ตามลาดับ
ส่วนรายการที่มคี า่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารควบคุมการทางานของผู้รว่ มงานอย่างใกล้ชิด
1.6 มิติการติดต่อสื่อสารพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีระดับสุขภาพองค์การ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย มิติการติดต่อสื่อสาร ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละ
รายการ พบว่า ทุกรายการมีระดับสุขภาพองค์การ อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมี
กระบวนการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ
โรงเรียนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ครู และผู้บริหารสื่อสารข้อมูลสารสนเทศสู่ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ตามลาดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารและครูใช้ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่กาหนดไว้
1.7 มิติการเน้นวิชาการพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีระดับสุขภาพองค์การ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย มิติการเน้นวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ
พบว่า ทุกรายการมีระดับสุขภาพองค์การ อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการส่งเสริมกิจกรรม
สาหรับนักเรียนที่เรียนดี รองลงมาคือ เชิญผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และสนับสนุนให้บริการสื่อ
การเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามลาดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีการส่งเสริมให้ครูทา
ผลงานทางวิชาการ
2. ข้อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาสุ ข ภาพองค์ ก ารของโรงเรีย นพระปริยั ติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 7 มิติ ดังนี้
2.1 พบว่ามิติความเข้มแข็งขององค์ ที่สาคัญ 3 อันดับ ดังนี้ คือ การผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์การ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้มแข็งขององค์การเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม
การศึกษาดูงาน รองลงมา คือ ผู้บริหารควรวางแผนและกาหนดการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน
และให้ความเข้มแข็งขององค์การเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ และผู้บริหารควรเป็นผู้นาสร้างความเข้มแข็งของ
องค์การเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรมให้ครูผู้สอนอย่างสม่าเสมอ ตามลาดับ
2.2 พบว่ามิติอิทธิพ ลของผู้บริห าร ที่สาคัญ 3 อันดับ ดังนี้ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ บุคลากรใช้
หลักธรรมมาภิบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพองค์การ ให้มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม
การศึกษาดูงาน รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวให้ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบในการปฏิบัติงานได้ และผู้บริหาร
ควรทาความเข้าใจ และรับฟังคาชี้แจงของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งสร้างความตระหนักด้านการร่วมมือของส่วนรวม
ตามลาดับ
2.3 พบว่ า มิ ติ ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร ที่ ส าคั ญ 3 อั น ดั บ ดั งนี้ คื อ ผู้ บ ริห ารควรส่ งเสริม ให้ มี ก าร
สนับสนุนทรัพยากรตามที่บุคคลากรตามความต้องการ รองลงมา คือผู้บริหารและครูควรร่วมกันจัดทาแผนสนับสนุน
ทรัพยากรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลากรตามสภาพปัจจุบัน และผู้บริหารควรวางแผนและ
กาหนดเพื่อสนับสนุนทรัพยากรอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน และให้ความสาคัญเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ
ตามลาดับ
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2.4 พบว่ามิติขวัญในการปฏิบัติงาน ที่สาคัญ 3 อันดับ ดังนี้ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความกระตือรือร้นและมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน
รองลงมา คือ ผู้บริหารควรแนะนาให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ
และผู้บริหารควรส่งเสริมให้ขวัญ และกาลังใจแก่บุคลากร ผู้ท่ีปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการพัฒ นา
สุขภาพองค์การ ตามลาดับ
2.5 พบว่ามิติความสามัคคี ที่สาคัญ 3 อันดับ ดังนี้ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความรู้รัก
สามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน รองลงมา คือ
ผู้บ ริห ารควรสนับ สนุน การท างานเป็น ทีม อย่างเต็ ม ที่ และผู้ บ ริห ารควรสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในโรงเรียนยอมรับ
สนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมมือกันทาหน้าที่ ด้วยความสามัคคี ตามลาดับ
2.6 พบว่ามิติการติดต่อสื่อสาร ที่สาคัญ 3 อันดับ ดังนี้ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
ติดต่อสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพองค์การให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ผู้บริหาร
ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการติดต่อสื่อสารในและระหว่างองค์การ เพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ และผู้บริหารควรมี
การพัฒนาการติดต่อสื่อสารในและระหว่างองค์การ เพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การอย่างต่อเนื่อง ตามลาดับ
2.7 พบว่ามิติการเน้นวิชาการพบว่า ที่สาคัญ 3 อันดับ ดังนี้ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
การพัฒนาเน้นวิชาการ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดู
งาน รองลงมา คื อ ผู้บริหารควรดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของวิชาการเพื่อการพัฒ นาสุขภาพองค์การอย่างเต็มที่ และ
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการพัฒนาเน้นวิชาการ เพื่อนักเรียนที่ประสบความสาเร็จในการเรียนได้รับการยก
ย่องและการเชิดชูเกียรติจากทางโรงเรียน ตามลาดับ
อธิปรายผล
1. จากผลวิจัยการศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
พบว่าระดับสุขภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมทั้ง 7 มิติ
สุ ข ภาพองค์ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มาก ( X = 4.09, S.D. = 0.72) ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้ ส อนมี ก าร
ติดต่อสื่อสารทั้งในและนอกองค์การอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพื่อพัฒนาสุขภาพองค์การให้แข็งแรง
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ กุศล จิตเที่ยง (2542) สุขภาพองค์การของโรงเรียนประถ มศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรังผลการวิจัยปรากฏว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษาโดย
ภาพรวมและทุกมิติอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ชานาญ ทัดมาลี(2542) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพ
องค์การของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตการศึกษา 1 พบว่า ครูที่ป ฏิบัติการสอนในโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อสุขภาพ
องค์การการทั้งโดยรวม และทุกมิติไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พิทยา หาญพรหม (2543) สุขภาพองค์การของ
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาทั้งภาพรวม แยก
สังกัด และจาแนกตามขนาดมีสุขภาพองค์การปานกลางทุกมิติสุขภาพองค์การของโรงเรียนทัง้ สองสังกัด โดยภาพรวม
และแต่ละมิติไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ นุสินธุ์ รุ่งเดช (2545) วิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวม ด้านเกียรติศักดิ์ของโรงเรียน ด้านความเป็นผู้นาของผู้บริหารของโรงเรียน ด้านการ
อยู่ร่วมกันของครูและด้านการมุ่งเน้นวิชาการอยู่ในระดับแข็งแรงมาก ยกเว้น ด้านอานาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน
และด้านการสนับ สนุนทรัพยากรซึ่งข้าราชการมีการรับรู้ต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนอยู่ในระดับแรงปานกลาง
สอดคล้ องกับ อาภรณ์ ราชสิ งโห (2546) วิจัยเรื่อง สุ ขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัด เมือ งพั ทยาจังหวัด ชลบุ รี
- Proceedings -

1231

ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนพัทยาอยู่ในระดับแข็งแรงปานกลางส่ วนในด้านการอยู่ร่วมกันของครู
อยู่ในระดับแข็งแรงมาก สอดคล้องกับ นิสากร ศรัณ ชล (2546) วิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษากิ่งอาเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษาอยู่ในระดับสมบูรณ์ม าก ส่วนสุขภาพองค์การของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลางและสุขภาพองค์การโรงเรียนประถมศึกษากับ สุขภาพองค์การโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับ ประเสริฐ พิมลสกุล (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักการศึกษา
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สุขภาพองค์การอยู่ใน
ระดับมากผลการวิจัยในส่วนของการจาแนกตามสถานภาพผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ วราพร จั นทร์เดช (2548) ได้ศึกษา สุขภาพองค์การของโรงเรียน
เอกชน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุวารี แหลมคม (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อ ง
การศึกษาสุขภาพองค์การของโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา ผลการวิจัยพบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางด้านอานาจอิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการอยู่ร่วมกันของครูด้านการมุ่งเน้น
วิชาการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สมพร ฟักแก้ว (2550) ได้ศึกษา สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศ ทอมพ์สัน (Thompson, 1988) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
สุขภาพองค์การของโรงเรียนในรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่
มีสุขภาพองค์การไม่แตกต่างกัน ครูโรงเรียนมัธยมศึกษากับครูโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นต่อสุขภาพองค์การ
ไม่แตกต่างกัน ครูท่มี ีประสบการณ์มากกับครูท่มี ีประสบการณ์น้อย มีความคิดเห็น ต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ไมเคิล (Michael, 1988) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ สุขภาพองค์การในโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในรัฐวิส คอนซิน (Wisconsin) จุ ดมุ่ งหมายของการวิจัยในเรื่อ งนี้เพื่ อตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ระหว่างการรับ รู้ข อง
สุขภาพองค์การกับ โครงสร้างขององค์การขนาดโรงเรียนประเภทของครูและประสบการณ์ของครูโดยอาศัยกรอบ
ความคิดพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพองค์การและรูปแบบองค์การของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้
เกี่ยวกับ สุขภาพองค์การของครูท่ีทา งานเป็นทีมและแยกกัน ไม่แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญ และขนาดโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน ตลอดจนประสบการณ์ของครูพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ฮอย, ทาร์ทเตอร์ และบ
ลิสส์ (Hoy, tarter & bliss, 1990) ได้ร่วมกัน ทาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์การ สุขภาพองค์การกับ ประสิทธิผลองค์การโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบอานาจของการทานาย
ประสิทธิผลโรงเรียนซึ่งเน้น ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิผลโรงเรียน และ
จัดเป็นตัวแปรในการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรสุขภาพ 3 ตัว คือความมั่นคงของสถาบันการจัดสรรทรัพยากร
และการมุ่งเน้นวิชาการ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนตัวแปร
บรรยากาศมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น คือความคับข้องใจของครูท่ีมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
ผูกพัน ต่อองค์การ สอดคล้องกับ ลินด์เซย์ (Lindsay, 1991) ศึกษากรณีศึกษา เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มพูนภาวะผู้นา ในการพัฒนาโรงเรียนสมาชิกในโรงเรียนมีความสาคัญยิ่ง ต่อสุขภาพของโรงเรียนและสุขภาพของ
โรงเรียนอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียน สอดคล้องกับ แรนสัน (Ranson, 1991) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
มิติต่าง ๆ ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ สุขภาพองค์การผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ
ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ สุขภาพองค์การการบริหารแบบมีส่วนร่วมทา ให้บรรยากาศองค์การดีและ
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องค์ก ารมี สุ ข ภาพดี สอดคล้ อ งกั บ บู ช (Bush, 1987) ได้ ศึ ก ษา สุ ข ภาพองค์ก าร ความส าเร็จ ในการจั ด การ และ
ความสามารถในการผลิตของหน่วยงานธุรกิจส่งออกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่า เครื่องมือ OHI สามารถวัด
สุขภาพองค์การทางธุรกิจได้หารือไม่ผลการศึกษาพบว่า เครื่องมือนั้น สามารถวัดได้จากการศึกษาพบว่า เครื่องมือ
OHI สามารถจาแนกองค์การที่มีสุขภาพดีหรือไม่ดีได้และพบว่าความสามารถในการผลิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สุขภาพองค์การและยืนยันว่า มีความสาคัญในการสร้างบรรยากาศของสุขภาพที่ดีในองค์การ
นอกจากการศึกษาเพื่อยืนยัน ประสิทธิภาพของเครื่องมือแล้วยังพบว่า เครื่องมือ OHI สามารถนา ไปใช้ใน
การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์และอานาจการทา นายเช่น สุขภาพองค์การที่วัดโดย OHI สามารถทานายบรรยากาศ
ขององค์การและประสิทธิผลขององค์การได้ด้วย (Hoy, tarter & bliss, 1990, p. 261 อ้างถึงใน อธิษฐาน สันติกูล ,
2542) ดังการวิจัยของ ฮอย, ทาร์เตอร์ และคอร์ทแดมพ์ (Hoy, tarter, & kottkamp,1990 อ้างถึงใน อธิษฐาน สันติกูล,
2542) พบว่า ด้านต่าง ๆ ในเครื่องมือวัดสุขภาพองค์การ (OHI) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในองค์การ
และสามารถทานายความผูกพันในองค์การได้
2. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสุข ภาพองค์การของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่ามิติความเข้มแข็งขององค์ท่ีสาคัญ คือ การผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์การ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้มแข็งขององค์การเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม
การศึกษาดูงาน พบว่ามิติอิทธิพลของผู้บริหารที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักธรรมมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาสุขภาพองค์การ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน พบว่า
มิติการสนับสนุนทรัพยากรที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริ มให้มีการสนับสนุนทรัพยากรตามที่บุคคลากรตามความ
ต้องการ พบว่ามิติขวัญในการปฏิบัติงานที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นและมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน พบว่ามิติความสามัคคี
ที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความรู้รักสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
องค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน พบว่ามิติการติดต่อสื่อสารที่สาคัญ คือ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากร
มีการติดต่อสื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บการพัฒนาสุขภาพองค์การให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามิติการ
เน้น วิชาการที่ส าคัญ คือ ผู้บ ริห ารควรส่ งเสริม ให้ บุ คลากรเกิดการพั ฒ นาเน้น วิชาการ ให้ เกิด ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพองค์การ เช่น การจัดอบรม การศึกษาดูงาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารควรพัฒนาโรงเรียนสามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชน
2. ผู้บริหารควรพัฒนาสามารถโน้มน้าวให้ผู้บังคับบัญชาให้เห็นชอบในการปฏิบัติงานของตนได้
3. ผู้บริหารควรพัฒนาให้ความรูเ้ รื่องการใช้ การบารุงรักษา ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ผู้ บ ริห ารควรพั ฒ นาครูได้รับ งานตรงกั บ ความสามารถหรือความถนั ด งานที่ค รูแต่ ล ะคนรับ ผิด ชอบ
เหมาะสมกับความสามารถ
5. ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
6. ผู้บริหารควรพัฒนาโรงเรียนมีกระบวนการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ผู้บริหารควรพัฒนามีการส่งเสริมกิจกรรมสาหรับนักเรียนที่เรียนดี
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณ าอย่างยิ่งจาก ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ที่ได้ให้
คาแนะนา ปรึกษาพร้อมทั้งตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองสาเร็จสมบูรณ์ รวมทัง้ คณาจารย์ที่ได้กรุณาส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรูแ้ ก่ผู้ศกึ ษาและเป็นกาลังใจให้จนสาเร็จ
การศึกษา ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้กรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศกึ ษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของ
รัฐบาล อาเภอภูซางจังหวัดพะเยา
Public opinion on the management of the center to learn the philosophy of
Sufficiency Economy and Agriculture, the new theory. District Forest
According to government policy, PhuSang, Phayao.
ภูดิศ เผ่าเรือน1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Pudid Paoraun1* and Sunthorn Kraneaum2
บทคัดย่อ
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของรัฐบาล อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของรัฐบาล อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประชากรในการศึกษาครั้งนี้
ประชากรในเขตตาบลป่าสัก อาเภอภูซาง จานวนทั้งสิ้น 4,180 คน โดยทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธเี ปิดตารางกาหนด
ขนาดของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) จานวน 354 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าและแบบสอบถามปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษา
1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของรัฐบาล อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยาใน 5 ด้าน คือ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์
ชาวบ้านกับประชาชน ด้านการสร้างภาคีเครือข่าย ด้านการขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในภาพรวมการบริหารงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการ
สร้างภาคีเครือข่ายอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. ผลการสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางบริหารงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก สรุปตามประเด็นต่อไปนี้ รูปแบบกิจกรรมและแนวทางการดาเนินงานมาจากความ
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author :
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ต้องการในสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชน ควรมีการจัดทาสื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่มีอยู่
ภายในศูนย์ หลักสูตรเน้นการปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการปรับปรุง หลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่เสมอ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจาวัน
คาสาคัญ: ศูนย์เรียนรูป้ รัชญา, เศรษฐกิจพอเพียง, นโยบายของรัฐบาล

Abstract
The study of public opinion on the role of the administration of the Learning Center's philosophy of
sufficiency economy and agricultural theory, new district policies of the government case studies, non-formal
education Pa Sak Phu Sang, Phayao. the objective of this study was to study public opinion on the role of the
management philosophy of sufficiency economy learning Center for Agriculture and theories used. Not by the
district government policies to case studies. Pa Sak Phu Giang province and to the management of the center to
learn the philosophy of Sufficiency Economy and Agriculture, the new theory. According to district policy, case
studies, non-formal education Pa Sak Phu Sang, Phayao population in this study. Population in the district Phu
Sang A total of 4, 180 by a sizing guide Krejcie and Morgan. The confidence level of 95% of the 354 people the
tools used for data collection was a questionnaire survey by frequency, percentage, mean, standard deviation.
The analysis to test the hypothesis, each follows. Based on the study results.
Pa Sak District. According to the policy of Phu Sang district government in Phayao province, the five
aspects are the management of the philosophy of sufficiency economy and the new agricultural theory. The
collection and dissemination of knowledge about the philosophy of sufficiency economy and the new agricultural
theory. The link between government agencies. Philosopher, folk and people Network building side Extension of
knowledge about philosophy of sufficiency economy and new theories of agriculture. Overall, the administration
was at a high level. When considering each side, it was found that the level of networking was at the highest
level.
The results of the inquiry on the management advice of the Center for Learning the Philosophy of
Sufficiency Economy and New Theory of Agriculture. Pa Sak District. Summarize the following points. The form
of activity and approach is based on the need to create a community-centered learning resource. The teaching
materials should be prepared in line with the activities that are available within the center. The course focuses
on cultivating the philosophy of Sufficiency Economy. And have improved The course is tailored to the needs of
the trainee. The trainees can apply knowledge to apply in everyday life.
Keywords: Learning Center, the philosophy of sufficiency economy, the Government's policy
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บทนา
จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบร้ายแรงไปสู่ประชาชน
เกือบทุกระดับชนชั้นของสังคมไทย โดยเฉพาะผู้ท่ียากจนหาเช้ากินค่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ก่อให้เกิดความ
ลาบากในการดาเนินชีวิตและเลี้ยงชีพตนเอง วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ ในประเทศ คือ การมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีลาบากยากแค้นมาก
ขึ้น ขาดความมั่นคงในอาชีพ รายได้ สุขภาพ จิตตกต่า ผู้คนในประเทศจาต้องอดออม อดทนต่อภาวะเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นนี้ด้วยกันทั้งสิ้น (ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์, 2551) ส่งผลกระทบในส่วนของคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นนี้ นับเป็น
ประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็นผลกระทบที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศ ประเทศใดที่ประชาชนมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ีดี มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี หมายถึง การมี
ศักยภาพในการครองตน ครองชีพที่ดี สามารถพัฒ นาประเทศให้เจริญ ก้าวหน้า ทัดเทียมกับอารยประเทศได้ ซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสาคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน จึงได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนฟ้นนฟูเศรษฐกิจและสังคมชนบทขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยยึดแนวทางพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในการนานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานต่าง ๆ ในประเทศ จากความสาคัญ
ของแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว รัฐบาลจึง
ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยยึดหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายกระจายความเจริญสู่ชุมชนและท้องถิ่นและเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเองตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น คือ ขั้นที่หนึ่ง พออยู่ พอกิน ขั้นที่สอง รวมพลังในกลุ่ม/สหกรณ์ ขั้นที่
สาม ร่วมมื อ กั บ แหล่ งเงิน แหล่ งพลั งงานเพื่ อ แก้ไขปั ญ หาความอยู่ดี กิน ดี ข องประชาชน หลั งจากนั้ น แผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ยังคงน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางในการ
พัฒนาและการบริหารประเทศ โดยมีใจความสาคัญคือ การพัฒนาอย่างสมดุล การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม
และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แต่กระนั้นก็ตามประเทศไทยก็ยังมี
ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการประเทศที่
ยังคงขาดความสมดุล การพัฒนาการดังกล่าวจึงยังไม่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) รัฐบาลยังคงอัญเชิญหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การพัฒนาประเทศก้าวสู่ความสมดุลและยั่งยืน (นิสรา ใจซื่อ, 2557)
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจาตาบลเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้
มอบให้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มูลนิธิครอบครัวพอเพียงและกระทรวงมหาดไทย
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เรี ย นรู้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใหม่ ป ระจ าต าบลขึ้ น ทั่ ว ประเทศในวั น ที่ 1 3
พฤศจิกายน 2558 รวมทั้งสิ้น 7,424 แห่ง โดยได้มีพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 13 มิถุนายน
2559 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธเี ปิด สาหรับ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อรักษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งหมู่บ้านการ
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เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและสนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ ผ่ านกลไกการจัด การศึ กษาของ กศน. โดยให้บุ ค ลากร นั กศึ กษาของ กศน. และ
ประชาชนได้ตระหนักรู้และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการจัดการความรู้ของชุมชนใน
รูปแบบชุมชนศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คนไทยทุกคนควรยึดถือ โดยศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจา ดาเนินงานโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นหลากหลายรูปแบบ อาทิ ด้าน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการรวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้านกับประชาชน ด้านการสร้างภาคีเครือข่ายและด้านการขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งครู กศน. ตาบลจะทาหน้าที่ประสานความร่วมมือ รวมทั้ง
อานวยความสะดวกระหว่างปราชญ์ชาวบ้านหรือประชาชนที่ประสบความสาเร็จในการนาหลักปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ปัญ หาความยากจนและสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งยกระดับคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบลป่าสัก อาเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา ดาเนินงานโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เช่น ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้านกั บประชาชน ด้านการ
สร้างภาคีเครือข่ายและด้านการขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประกอบอาชีพ
ตามสภาพของชุมชนหรือท้องถิ่นโดยไม่สร้างความเดื อดร้อนให้แก่บุคคลอื่น อีกทั้งเพื่อรักษาความมั่นคงของสถาบัน
หลั ก ของชาติ ในการขยายผลโครงการ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริต ามหลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงสู่
ประชาชน ภายใต้การกากับดูแลและการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของรัฐบาล อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากรทราบความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การบริห ารจั ด การและทราบแนวทางการ
ดาเนินงานที่เหมาะสมในขอบข่ายงานในแต่ละด้านโดยนาข้อมูลที่ได้ไปวางแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานส่งเสริมองค์
ความรู้และพัฒนาทักษะการดาเนินชีวติ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของรัฐบาล อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของรัฐบาล อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ความคิดเห็นของประชาชน
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลี่ย

ตัวแปรตาม
การบริหารงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฏี ใ หม่
ประจาต าบลป่ าสั ก ตามนโยบายของรัฐบาล
อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
2. ด้ านการรวบรวมและเผยแพร่อ งค์ ค วามรู้
เกี่ยวกั บหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่
3. ด้านการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ปราชญ์ชาวบ้านกับประชาชน
4. ด้านการสร้างภาคีเครือข่าย
5. ด้านการขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาความคิดเห็นของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของรัฐบาล อาเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยจะมีขั้นตอนดังนี้
ประชากรผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตตาบลป่าสัก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รวม
4,180 คน เป็นชาย 2,105 บาท เป็นหญิง 2,075 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในเขตตาบลป่าสัก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) โดยทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเปิดตารางกาหนดขนาดเครจซี
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) จานวน 354 คนและสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
ลักษณะของแบบสอบถาม ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าและ
แบบสอบถามปลายเปิด (Questionnaire) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของ
รัฐบาล อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยาโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป รวมทัง้ หมด 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของรัฐบาล อาเภอภูซาง จังหวัด
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พะเยา โดยประยุกต์ มาจากแนวคิดของ Faber & Shearron (1970) เป็นการสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ Likerst Scale
โดยมี ร ะดั บ การวั ด ประเภทอั น ตภาคชั้ น (Interval Scale) โดยมี ร ะดั บ การประมาณค่ า เป็ น 5 ระดั บ โดยแบ่ ง
แบบสอบถามเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 2) ด้านการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 3)
ด้านการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้านกั บประชาชน 4) ด้านการสร้างภาคีเครือข่าย 5) ด้านการ
ขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น
5 ระดับ ดังนี้ ระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมากที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน เห็นด้วยมากเท่ากับ 4 คะแนน เห็นด้วยปาน
กลางเท่ากับ 3 คะแนน เห็นด้วยน้อยเท่ากับ 2 คะแนน และ เห็นด้วยน้อยที่สุดเท่ากับ 1 คะแนน
การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากเอกสาร
งานวิจัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยกาหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
2. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากเอกสารงานวิจัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยกาหนด
ขอบเขตและเนือ้ หาให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของรัฐบาล อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้มีขอบเขต
และเนื้อหาครอบคลุม
4. นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
พร้อมทัง้ แก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะ
5. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3
ท่านเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะโดยวิธีใช้ IOC โดยบันทึกผลการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณ วุฒิ แต่ละข้อ แล้วนาไปหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยกาหนด
เกณฑ์วา่ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
6. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีการวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนี้
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของรัฐบาล อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ผลการศึกษา
จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบลป่าสัก ตามนโยบายของรัฐบาล อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนรูต้ ามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ข้อเสนอแนะได้แก่
1.1 รูปแบบกิจกรรมและแนวทางการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ตาบลป่าสัก เกิดจากความต้องการที่มีร่วมกันของคนในชุมชนที่ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่
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เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพทางการเกษตร โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
1.2 แนวทางการดาเนินงานสามารถช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ทากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การจัด
กิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับสมาชิก และคนในชุมชนส่งเสริมให้
นาความรู้ท่ีได้จากการทากิจกรรมการเรียนรู้ทางการเกษตรกับศูนย์เรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติจริงภายในครัวเรือนของ
ตนเอง
1.3 การจัดประชุมและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละฐาน แนว
ทางการดาเนินงานและการบริหารจัดการงานภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมและแนวทางการ
ดาเนินงาน ทาให้ศูนย์เรียนรูม้ ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถให้ประโยชน์กับคนและชุมชนในพื้นที่ตาบลป่าสักอย่าง
แท้จริง คนในชุมชนก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมทากิจกรรมการเรียนรู้และร่วมฝึกทักษะอาชีพเสริมทางการเกษตร
กับทางศูนย์อย่างสม่าเสมอ
2. ด้านการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ข้อเสนอแนะได้แก่
2.1 การปรับปรุงและพัฒนาฐานการเรียนรูใ้ ห้มีความพร้อมอยู่เสมอ
2.2 จัดทาสื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่มีอยู่ภายในศูนย์
2.3 การนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ มี การประเมิ น องค์ความรู้ข องรุ่นที่ผ่ านมาเพื่ อ น ามาใช้
ปรับปรุงเนื้อหาภายในเอกสารประกอบการฝึกอบรมของรุ่นถัดไป
3. ด้านการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้านกับประชาชน ข้อเสนอแนะได้แก่ หลักสูตร
ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเน้นการสร้างศรัทธาและการปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เข้า
อบรม เพื่อปรับ เปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ามารับการฝึกอบรมให้สามารถดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
4. ด้านการสร้างภาคีเครือข่าย ข้อเสนอแนะได้แก่
4.1 บทบาทของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ตาบลป่า
สัก ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของผู้คนในชุมชน
ได้ดีในระดับหนึ่ง
4.2 กิ จ กรรมการเรีย นรู้ท างการเกษตรในแต่ ล ะฐานที่ ท างศู น ย์ จั ด ขึ้ น สามารถชี้ให้ เห็ น ถึ งคุ ณ ค่ า และ
คุณ ประโยชน์ของการเรียนรู้และการฝึกทักษะอาชีพทางการเกษตรที่ช่วยส่งผลให้เกิด การพึ่งตนเอง การจัดการ
ตนเองและการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคครัวเรือนและชุมชนได้จริง
4.3 ปัจจุบันคนในชุมชนได้หันมาเข้าร่วมทากิจกรรมการเรียนรู้กับทางศูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ชุมชนเกิด
ความสามัคคีเพิ่ มขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเมื่อเทียบกับ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนที่จะมี การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของ
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในพื้นที่จนในปัจจุบันบทบาทของศูนย์เรียนรู้สามารถนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครัวเรือนและชุมชนได้ดีพอสมควร
5. ด้ า นการขยายผลองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใ หม่
ข้อเสนอแนะได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญามีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอยูเ่ สมอ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรูท้ ่ไี ด้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัย พบประเด็นที่นา่ สนใจ นามาอภิปรายได้ ดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การบริหารงาน
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลการศึกษาศูนย์เรียนรูต้ ามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ มีการประเมิน ความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ข องหลักสูตรและจัดกิจกรรมที่คานึงถึง
ศักยภาพและความเหมาะสมของ ผู้สอนในพื้นที่แต่ละพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนั่น สุขเหลือ (2547) ได้ทา
การวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ (เศรษฐกิจ
พอเพียง) จังหวัดสุรินทร์ พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้และด้านการ
ดาเนินการจัดการเรียนรู้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาควร
ส่งเสริมการศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้ว ยการส่งเสริมความรู้รูปแบบ
การวิจัยและการวางแผนการวิจัยให้ครูมีความชานาญในระเบียบวิธีการวิจัยมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดหาหรือแต่งตั้งผู้มี
ความรู้ค วามสามารถเพื่ อ เป็ น ที่ ป รึก ษาในการท าวิจั ย ในชั้น เรีย นของครูผู้ ส อน อี ก ทั้ งสร้างแรงจูงใจในการสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพด้วยการสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะและที่สาคัญที่สุดควรลดภาระงานที่
ซับซ้อนและภาระงานที่ต้องใช้เวลาในทามาก แต่เกิดประโยชน์น้อยของครูผู้สอนลงเพื่อจัดสรรเวลาให้ครูได้ทางานวิจัย
ในชั้นเรียน โดยไม่เบียดบังเวลาในการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ การบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลการศึกษา ศูนย์ เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านสู่ชุม ชนได้อย่างทั่วถึงและ
ยังได้จัดทาข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฏีใหม่ไว้อย่างพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรทราภรณ์ เพชรทอง (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การศึ ก ษาแนวทางที่ เหมาะสมในรวบรวมและการถ่ ายทอดความรู้เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ติ ด ฉลากประหยั ด พลั งงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สู่ ชุ ม ชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตัวอย่าง พบว่า ทัศนคติของประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในเกณฑ์มาก ด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนตาบลมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน 2) เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ของผู้นาชุมชนในการประชาสัมพันธ์อุปกรณ์ติดฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูง พบว่า การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้นาชุมชนมากที่สุด แต่สื่อที่ทาให้ผู้นาท้องถิ่น
รูจ้ ักอุปกรณ์ติดฉลากประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูงมากที่สุด คือ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ และแผ่นพับ 3) หากลยุทธ์
เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อประชาสัมพันธ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง พบว่า
แนวทางเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบของผู้ น าชุม ชนในการให้ ค วามรู้แ ละประชาสั ม พั น ธ์อุ ป กรณ์ ติ ด ฉลากประหยั ด พลั งงาน
ประสิทธิภาพสูง คือ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือทาการจัดอบรมให้กับผู้นาชุมชนทาการรณรงค์อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้นาชุมชนนาความรูท้ ่ไี ด้รับไปถ่ายทอดให้กับประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่อไป
3. ด้านการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้านกับประชาชน การบริหารงานอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลการศึกษา ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มีการวางแผนการ
ดาเนินงานร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนได้อย่างชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่
เชื่อมโยงกับ ภารกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนรักษ์
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เมฆขยาย (2554) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการเชื่อมโยงและจัดตั้งกลุ่มเกษตรเศรษฐกิ จพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเจดีย์แม่ครัวเริ่มมาตั้งแต่ปี 2539 ผ่านขั้นตอนการสร้างกลุ่มและ
พัฒนากลุ่ม 2 ขั้นคือขั้นก่อร่างสร้างกลุ่มและขั้นลงมือปฏิบัติการ การก่อตั้งกลุ่มเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้าน ป่า
ลานในขั้นก่อร่างสร้างกลุ่มผ่านการวิเคราะห์ปัญหาการเกษตรที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และการ
แสวงหาทางเลือก ในการแก้ไขปัญหา รวมทัง้ ต้องการเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ในขั้นลงมือปฏิบัติการ
เกษตรกรเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมการเกษตร และกิจกรรมสร้างความสามัคคีและการ
ทางานอย่างมีส่วนร่วม ศึกษาดูงาน รวมทั้งตั้งกลุ่มและแบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 8 กลุ่มที่ใช้เป็นอาชีพเสริมและ
สนับสนุนทุนการเกษตร กลุ่มมีศักยภาพสูงโดยพิจารณาจากการนาความรู้ไปแก้ไขปัญหาการเกษตร และการมีส่วน
ร่วมดาเนิน กิจกรรมการเกษตรและกิจกรรมกลุ่มจนแก้ไขปัญหาด้านรายได้และพึ่งพาตนเองได้ในระดับที่น่าพอใจ
การรวมกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายใน ได้แก่ มีผู้นาชุมชนที่ดีเคยประสบกับปัญหาการเกษตรและต้องการ แก้ไข และ
ต้องการรับความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สาหรับใช้ประกอบอาชีพเสริม และเงื่อนไขภายนอก ได้แก่
การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจ มีการออมเพิ่มขึ้น รู้จัก
ใช้จ่ายอย่างประหยัด ปลูกผักสวนครัว และผลิตผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน นาส่วนที่เหลือไปจาหน่าย ด้านสังคม มีการ
เรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกัน และมีความ สามัคคีปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของคนอื่น และด้านสิ่งแวดล้อม เลิก ใช้สารเคมีมาใช้สารอินทรีย์ท่ีผลิตเอง ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลง สรุปและ
ข้อเสนอแนะ ควรจัดระดมความคิดเห็นควรขยายจานวนสมาชิกควรให้กลุ่มออมทรัพย์เติบโตควร กาหนดประธาน
กลุ่มควรแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งขยายเครือข่ายในขั้นพลังคือสามัคคี
4. ด้านการสร้างภาคีเครือข่าย การบริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลการศึกษา ศูนย์
เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มีแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนร่วมกับภาคีเครือข่าย โดย
มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมดาเนินงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและภาคีเครือข่ายมีการบูรณาการ
การดาเนินงาน ด้านบุคลากรและด้านงบประมาณกับศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จาเนียร บุญมาก
(2554) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างและพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม เกษตรกรผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือธุรกิจเกษตรอินทรีย์มี ทั้งหมด 10 กลุ่ม โดยการเข้าร่วมเครือข่ ายเกิดจากการมีแนวคิดหรือ
ความต้องการที่คล้ายกัน คือ ต้องการมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง และลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการทาการเกษตร
เคมีซึ่งเครือข่ายที่สร้างขึ้นมีการกาหนดโครงสร้าง และหน้าที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจน สาหรับการพัฒนาเครือข่าย
จะใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย และการศึกษาดูงาน ระหว่างกันภายในเครือข่าย ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูด้ ้าน
เกษตรอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มด้วยกันภายในเครือข่าย เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันของเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างกัน และมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน รวมทั้งได้มีการ
จัดทาเว็บไซต์ของเครือข่าย ทาให้เกิดการเผยแพร่และ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์และด้านอื่น ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เข้า ร่วมเครือข่าย ต่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์อื่น ๆ และต่อผู้ ท่ีสนใจ
ทั่วไปอีกด้วย
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5. ด้ านการขยายผลองค์ค วามรู้เกี่ยวกับ หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ การ
บริหารงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลการศึกษาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่มีการเชิญ ปราชญ์ ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่ป ระชาชนที่ส นใจและมี ก ารขยายผลองค์ค วามรู้ให้ ก ระจายไปสู่ พื้ น ที่ ต่ าง ๆ ของต าบล ซึ่ ง
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (2558) ยุทธศาสตร์เรื่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ภาคการศึกษา ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.สุนทร คล้ายอ่า ตาแหน่ง อาจารย์วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.สันติ บูรณะชาติ ตาแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอภูซาง ผศ.
วราดวง สมณาศักดิ์ ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสานักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ที่เสียสละเวลาอันมีค่า
มาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คาแนะนาตลอดระยะเวลาในการทาการศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเองฉบับนี้ และได้โปรด
กรุณาให้คาแนะนาตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยความเอาใจใส่ จนทาให้การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่าจนช่วยให้การวิจัยครั้งนี้สาเร็จไปด้วยดี
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และคนในครอบครัวของผู้วิจัยที่ให้กาลังใจ และให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่าง
ดีท่ีสุดเสมอมา คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทศิ แด่ผู้
มีพระคุณทุก ๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบล และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจาตาบล ที่มีประสิทธิภาพ สาหรับ
ศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจาตาบลบ้างไม่มากก็น้อย
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ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา
The needs of self development of teachers in schools under the division was
with the border patrol police 32 phayao province
อนงค์ อยู่ลือ1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Anong Yoolue1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยาและเพื่อศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาตนเองของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชานแดนที่ 32
จังหวัดพะเยาเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 32ปีก ารศึก ษา 2559 จังหวัดพะเยา จานวน 97 คน เครื่อ งมื อที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลกการวิจัยพบว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุก
คนมีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อย คือคือ ด้านบุคลิกภาพด้านภาษา
และเทคโนโลยี ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านจริยธรรมและ ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
แนวทางในการพัฒนาตนเองของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา 1)ด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย การจัดทาแผนการเรียนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญการจัดการเรียน
สอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน การจัดเครือข่ายการเรียนรู้ 2) ด้านภาษาและเทคโนโลยี การพัฒนาตนเองใน
การศึกษาใช้ข้อมูลสารสนเทศ สื่อ ICT เทคโนโลยีการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนเป็นระบบแบบออนไลน์
สร้างความตระหนักและความสาคัญของภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 3) ด้าน
การวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาตนเองในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียน นักเรียนและ
โรงเรียน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและทาการวิจัยโดยใช้ระบบวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 4) ด้านบุคลิกภาพ การพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพทั้งภายนอกภายใน การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับ
บุคคลอื่นและเครือข่ายการทางานอย่างสร้างสรรค์การใช้การภาษาที่ถูกต้อง การมีภาวะผู้นา 5) ด้านจริยธรรมการ
พัฒ นาตนเองในการศึกษาหาความรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ อย่าง
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : sureesom25254@gmail.com
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สม่ าเสมอ การปฏิ บั ติต นตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูเพื่ อ ให้ ค รูล ะอายต่ อการท าผิ ด และเกรงกลัวต่อ การท าผิ ดวินั ย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
คาสาคัญ: ความต้องการพัฒนาตนเอง ครูท่ปี ฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการ
ตารวจ ตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา

Abstract
This research aim to study the needs of self-development of teachers working in the Border Patrol
Police Schools Division Superintendent of Police patrol 32 Phayao Provinces, and to study the development of
the teachers who work in schools. Police Patrol Division Police Patrol the outskirts of the Province collects data
from 32Phayao Provinces teachers working in the school. Learn Patrol Division Police Patrol the year 2559, 32
of the 97 instrument used in the research were analyzed by frequency, percentage, mean and standard
deviation.
The results showed that the demand for self-development of teachers working in the Border Patrol
Police Schools Division Superintendent of Police, Border Patrol, the 32 province as a whole at a high level.
Considering each side everyone has found their own development needs on many levels. Sort average is
descending is the personality. LanguageandTechnology Management learning and research ethics classes.
Self-Development Guidelines of Teachers Working in Border Patrol Police Schools under the
Jurisdiction of the Border Patrol Police 32, Phayao Province 1) Self-development is a person of learning. The
development of modern teaching materials. The development of student-centered learning plans is important.
Learning Networking 2) Language and Technology Self-development in the use of information, ICT, learning
English skills. The ASEAN language is an online system. Raise awareness and importance of English. More
knowledge acquisition using English as a medium. 3) Classroom research. Self-development in researching and
researching all aspects of the classroom. Students and schools Analysis of problems in the classroom and
research using science to solve problems and develop learners. 4) Personality. Self-development in both external
and internal personality Developing good relationships with others and working networks creatively. Use of the
correct language Leadership 5) Ethical self-development in education, knowledge and understanding of
professional ethics and professional standards. Compliance with the professional standards of the teacher, to the
teacher ashamed of wrongdoing and fear of disciplinary punishment of government officials, teachers and
educational personnel, the duty of honesty and integrity.
Keywords: Self-improvement,a teacher working in a school patrol. ,Division Superintendent of patrol 32
Phayao provinces
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บทนา
จากสถานะของประเทศและบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงที่ ป ระเทศประสบอยู่ ท าให้ ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่
น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนา
ที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”ของประเทศ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย ปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง
การศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ปฏิรูประบบการคลังด้าน
การศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณตรงสู่ ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพครู ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และคัดเลือกให้
ได้คนดี คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนและปฏิรูประบบการเรียนรู้
โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด
การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
จากที่ ก ล่ าวข้างต้ น แสดงให้ เห็ น ถึงความต้ อ งการการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพราะการพั ฒ นาบุ ค ลากรนั้ น มี
ความสาคัญในการที่จะให้บุคคลในหน่วยงาน ได้มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงาน
ต้องการได้ หน่วยงานต้นสังกัด พบว่าการพัฒนาบุคลากรครูปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา ยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งทาให้ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ที่
กาหนดไว้ว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา เห็นควรว่าต้องรีบเร่งศึกษาความต้องการพัฒ นาตนเองของครูปฏิบัติงานใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภายในให้ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่งในโอกาสต่อไปครูจึงมี
บทบาทสาคัญในการผลิต เยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อไปพัฒนาประเทศและหน้าที่หลักของครู คือ การให้การศึกษาการ
ส่งเสริมวิชาการ การทาการสอนให้บริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมฉะนั้นการดาเนินงานของ
โรงเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยดี จาเป็นต้องมีครูท่ีมีความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนให้
ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัด
กองก ากั บ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จั งหวัด พะเยาและเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาตนเองของครู ท่ี
ปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ความต้องการในการพัฒนาตนเองครูท่ปี ฏิบัติงานใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา
ด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านภาษาและเทคโนโลยี
ด้านการวิจยั ในชัน้ เรียน
ด้านบุคลิกภาพ
ด้านจริยธรรม

ตัวแปรต้น(Independent Variable)
ความคิดเห็นครูที่ปฏิบัตงิ านใน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32
จังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยาผู้วจิ ัยมีวธิ ดี าเนินการวิจัยดังนี้
ประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับ
การตารวจตระเวนชานแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2559 จานวน 11 โรงเรียน ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน จานวน 97 คน
การดาเนินการสร้างเครื่องมือ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนะที่มีต่อความต้องการในการพัฒ นาตนเองแล้วนามาเป็น
ขอบเขตของการสร้างข้อคาถาม สร้า งแบบสอบถามเพื่อถามทัศนะที่มีต่อความต้องการในการพั ฒ นาตนเอง นา
แบบสอบถามให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข นาแบบสอบถาม
ที่แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ

ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จานวน 30 คนและนาแบบสอบถามที่มีคุณภาพความเชื่อมั่นแล้ว
ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลถึงโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา ติดตามการ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามแต่ละสถานศึกษาด้วยตนเองทั้งหมดเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจัดทาข้อมูล
และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธกี ารทางสถิติ
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ผลการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเป็นเพศชาย เพศหญิงตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด ช่วงอายุระหว่าง 30-40 ปี
ขึ้นไปตอบแบบสอบถามมากที่สุด ช่วงระหว่างอายุน้อยกว่า 30 ปีและมากกว่า 40 ปีขึ้นไปตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีตอบแบบสอบถามมากที่สุด วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตอบแบบสอบถามน้อย
ที่สุด
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับ
การตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ
ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาษาและเทคโนโลยี ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านจริยธรรมและ ด้านการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ การสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น มีความต้องการ
พัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากด้านภาษาและเทคโนโลยี พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อเฉลี่ยสูงสุด คือ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก และ
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การอบรมความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการ มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมากด้านการ
วิจัยในชั้นเรียน พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อเฉลี่ยสูงสุด คือ การสืบค้นข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ กรอบแนวคิดในการทาวิจัยในชั้น
เรียน มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมากด้านบุคลิกภาพ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อเฉลี่ย
สูงสุด คือ การสร้างภาวะผู้นาตนเอง มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ มีความต้องการพั ฒนาตนเองในระดับมากด้านจริยธรรม พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยข้อเฉลี่ยสูงสุด คือ การช่วยเหลือหรือร่วมกิจกรรมของสังคมเมื่อมีโอกาส มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับ
มาก และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ การใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติงาน
แนวทางความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกอง
กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยาด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยการจัดทาแผนการเรี ยนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญการจัดการ
เรียนสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน การจัดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยี การพัฒนาตนเอง
ในการศึกษาใช้ข้อมูลสารสนเทศ สื่อ ICT เทคโนโลยี การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนเป็นระบบแบบ
ออนไลน์ สร้างความตระหนักและความสาคัญของภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่ อ ด้ านการวิจั ย ในชั้น เรียน การพั ฒ นาตนเองในการศึ ก ษาค้น คว้าและวิจั ยงานทุ ก ด้ านที่ เกี่ยวข้อ งกั บ ห้ อ งเรีย น
นักเรียนและโรงเรียน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและทาการวิจัยโดยใช้ระบบวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนด้านบุคลิกภาพ การพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพทั้งภายนอกภายใน การพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี
กับบุคคลอื่นและเครือข่ายการทางานอย่างสร้างสรรค์ การใช้การภาษาที่ถูกต้อง การมีภาวะผู้นาด้านจริยธรรม การ
พัฒ นาตนเองในการศึกษาหาความรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ อย่าง
สม่ าเสมอ การปฏิ บั ติต นตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูเพื่ อ ให้ ค รูล ะอายต่ อการท าผิ ด และเกรงกลัวต่อ การท าผิ ดวินั ย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา ดังนี้ ความต้องการในการพัฒ นาตนเองของครูท่ี
ปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ทุกด้าน มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก เรียง
จากตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านบุคลิกภาพมี ด้านภาษาและเทคโนโลยี ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้าน
จริยธรรม และด้านการวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ผกาวรรณ ศิริสานต์ ( 2552, หน้า 39 ) ที่ได้
ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของ
ครูประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภควัฒน์
พิมพาวงศ์ ( 2556, หน้า 18 ) ที่ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียน สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของ
ครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวันวรี ขวัญมณี ( 2557, หน้า 79 ) ที่ได้ศึกษาการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเอง
ของครูโรงเรียนเอกชน อาเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครู
โรงเรียนเอกชน อาเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านและสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสาวิตรี ถารียะ ( 2558, หน้า 72 ) ที่ได้ศกึ ษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูผสู้ อนโรงเรียนเอกชนใน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พบว่าการศึกษา ความต้องการพั ฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียน
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านและสอดคล้องกับผล
การศึกษาของเพ็ญศรี นาคพนม ( 2556, หน้า 71 ) ที่ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุ รี พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบประเด็นข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
ทัง้ 5 ด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนา
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีความต้องการในการพัฒนาตนเองในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่า
ที่สุด คือ การสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนต้องการพัฒนาตนเองในจัดแหล่งการเรียนรู้ท่ีทันสมัย แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ดี มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ มีความทันสมัย มี
การจัดทาแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของตัวผู้เรียน เข้ากับบริบทของโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน ผู้บริหารอานวยความสะดวกให้ครูมีการเรียนรู้สม่าเสมอ มีการจัดเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยสาวิตรี ถารียะ (2558, หน้า 72 ) ที่ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พบว่าครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาประเด็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียนและวิธีการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มากที่สุดครูผู้สอนเป็นบุคลากรหลักที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนโดนมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ผลสอดคล้องหรือเป็นไปตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษากาหนดในส่วนของหลักสูต รแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กาหนดกรอบทิศทางใน
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การพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสมรรถนะหลักสาคัญของผู้เรียน จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนมีความตระหนักและใส่ใจ เข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง จึงทาให้ครูผู้สอนมีความต้องการในการพัฒนาตนเองในประเด็นนี้มากที่สุด ครูผู้สอน
ต้องการพัฒนาตนเองโดยวิธีการฝึกอบรมนั้น อาจเป็นไปได้ว่าครูโรงเรียนเอกชนต้องการอบรมในเรื่องที่สอดคล้องกับ
สาระวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณ ลักษณะอันพึ งประสงค์และ
สมรรถนะของผู้เรียน เพื่อจะได้นาความรูท้ ่ไี ด้รับมาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ด้านภาษาและเทคโนโลยีพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวันมีความต้องการในการพัฒ นาตนเองในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยที่ต่าที่สุด คือ การอบรมความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการมีความต้องการในการพัฒ นาตนเองในระดับมาก
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากครูคิดและวางแผนการใช้สื่อ การใช้ข้ อมูลสารสนเทศ สื่อ ICT เทคโนโลยีการเรียนรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนเป็นระบบแบบออนไลน์ สร้างความตระหนักและความสาคัญของภาษาอังกฤษ การ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ภควัฒน์ พิมพาวงศ์ (2556, หน้า 6 ) ที่ได้
ศึ ก ษาความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองตามมาตรฐานวิ ชาชีพ ของครู ในโรงเรีย น สั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่าผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาและเห็น
ความส าคั ญ ของภาษานั้ น มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การสื่ อ สารมาก ดั งนั้ น การใช้ภ าษาของครูจึงต้ อ งใช้ให้ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน รวมทั้งให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่ง
ทักษะการใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนั้นล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น การจะใช้
ทักษะด้านใดให้ได้ดีนั้น จาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ เมื่อทักษะด้านใดด้านหนึ่งดีก็จะส่งผลให้ด้านอื่น ๆ พัฒนาได้ดี
ตามไปด้ วย จากความเจริญ ก้ าวหน้ าในยุค โลกาภิ วัต น์ ท าให้ ภ าษาอั งกฤษและเทคโนโลยีเข้ามามี บ ทบาทต่ อ วง
การศึกษาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ต่าง
ๆ จึงถือได้ว่าความรูด้ ้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีนั้นล้วนมีความสาคัญและจาเป็นต่อครูและนักเรียนทัง้ สิ้น
3. ด้านการวิจัยในชั้นเรียนทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสืบค้นข้อมูล
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความต้องการในการพัฒนาตนเองในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่าที่สุด คือ กรอบ
แนวคิดในการทาวิจัยในชั้นเรียนมีความต้องการในการพัฒนาตนเองในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากครู
สามารถทาวิจัยเบื้องต้น โดยการสังเกตศึกษาปัญ หา ตั้งสมมติฐานในการแก้ปัญ หา การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล มาทาการวิจัยในชั้นเรียนได้ครูได้ข้อมูลที่เป็นจริงและน่าเชื่อถือเพื่อนาไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวันวรี ขวัญมณี (2557, หน้า 79 ) ที่ได้ศึกษาการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครู
โรงเรียนเอกชน อาเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนต้องการ
พัฒ นาตนเองในการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งเพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองและเป็นการหา
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
4. ด้านบุคลิกภาพทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสร้างภาวะผู้นาตนเอง มี
ความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมากข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่าที่สุด คือ การพัฒนาความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากครูมีหน้าที่ในด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ครูต้อง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมมากมาย ครูมีกิริยามารยาททางสังคม การใช้การภาษา การวางตัว มีภาวะผู้นา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เพ็ญศรี นาคพนม (2556, หน้า 71 ) ที่ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสังกัด
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พบว่าผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ลาดับแรก คือการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนา
ทักษะในการพูดต่อหน้าสาธารณชน การสร้างความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจให้กับเพื่อนร่วมงาน เมื่อพิจารณาแล้ว
จะพบว่า ทั้ง 3 ข้อ เป็นความต้องการได้รับการยอมรับ ความต้องการการยกย่อง สาเหตุท่ีสาคัญ คือ บุคลิกภาพมี
ความสาคัญต่อความเชื่อถือของบุคคลทั่ว ไปในสังคม บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมได้เปรียบมากกว่า ครูจึงมีความ
ต้องการพัฒนาตนเองในด้านนีใ้ นระดับมาก
5. ด้านจริยธรรม ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คือ การช่วยเหลือหรือร่วม
กิจกรรมของสังคมเมื่อมีโอกาส มีความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมากข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่าที่สุด คือการใช้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความต้องการพัฒ นาตนเองในระดับมากผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยครูมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านจริยธรรมครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ครูมี
บทบาทในการอบรมจริ ย ธรรมให้ กั บ นั ก เรี ย นรั ก และศรั ท ธาในวิ ช าชี พ ให้ เกี ย รติ ย กย่ อ งในวิ ช าชี พ มี ค วามเป็ น
กัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สาวิตรี ถารียะ ( 2558, หน้า 74-75) พบว่าครูผู้สอนมีความ
ต้องการพัฒนาตนเองมากที่สุดในประเด็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะครูเห็น
ความสาคัญของการหล่อหลอม ปลูกฝังให้นักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริย ธรรม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ท่ี ส มบู ร ณ์ ทั้ งร่า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ และคุ ณ ธรรม มี จ ริย ธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างความสุข อีกทั้งตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดมาตรฐานด้านผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินั ยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการมุ่งเน้นให้บรรลุผลดังกล่าว
ต้องมีการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังอย่างต่อเนื่องในและนอกสถานศึกษา ครูผู้สอนจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญต่อ
การปลูกฝังให้ผู้เรียนได้บรรลุผลดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางความต้องการในการพัฒ นาตนเองของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา ด้านการจัดการเรียนรู้ คือ การสร้าง
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก
ครูผู้สอนต้องการพัฒนาตนเองในจัดแหล่งการเรียนรู้ท่ีทันสมัย แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดการเรียน
การสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่น เป็ น เรื่อ งที่ดี มี ก ารพั ฒ นาสื่ อ การเรีย นการสอนให้ มี ค วามทั น สมั ย มี ก ารจั ด ท า
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒ นาการของตัวผู้เรียน เข้ากับบริบทของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ผู้บริหารอานวยความสะดวกให้ครูมีการเรียนรู้สม่าเสมอ มีการจัดเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งสอคล้องกับผลการศึกษา
ของสาวิตรี ถารียะ (2558, หน้า 72 ) ที่ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ความต้องการพัฒ นาตนเองของครูผู้สอน
โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ครูต้องการได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อจะได้นาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก ดังนั้นเขต
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พื้นที่การศึกษาจึงควรจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ครูตามสมรรถนะวิชาชีพสายผู้สอน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางความต้องการในการพัฒ นาตนเองของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา ด้านภาษาและเทคโนโลยีพบว่า
เรียนรู้ คือ ครูคิดและวางแผนการใช้สื่อ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ สื่อ ICT เทคโนโลยีการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาอาเซียนเป็นระบบแบบออนไลน์ สร้างความตระหนักและความสาคัญ ของภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ซึ่งสอคล้องกับผลการศึกษาของของณั ฐธิดา ปานโยมา (2554, หน้า 104 ) ได้
ศึ ก ษาความต้ อ งการในการพั ฒ นาตนเองของครู ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ความต้องการพัฒนาตนเอง สถานศึกษาควรจัดอบรม
เกี่ยวกับการสร้างผลงานทางวิชาการและการฝึกอบรมในโรงเรียนประถมศึกษาที่สัมพันธ์กับภาระหน้าที่ตามสายงาน
โดยเน้นการพัฒนาตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งเน้นกระบวนการศึกษาด้วยตนเองและไม่จากัดระยะเวลา
การพัฒนาตนเองของครูควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงานในหน้าที่ของครู ด้าน
การวิจัยในชั้นเรียน คือ ครูสามารถทาวิจัยเบื้องต้น โดยการสังเกตศึกษาปัญหา ตั้ งสมมติฐานในการแก้ปัญหา การ
รวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ ข้อ มูล มาท าการวิจัยในชั้น เรียนได้ ค รูได้ข้อ มูล ที่เป็ น จริงและน่าเชื่อ ถือ เพื่ อ นาไปพั ฒ นา
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วันวรี ขวัญ มณี (2557, หน้า 86) ที่ได้ศึกษาการศึกษาความ
ต้องการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนเอกชน อาเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับควรจัดให้มีการ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเอกชนให้เป็นระบบโดยเฉพาะการทาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ครูสามารถแก้ปัญหา
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านบุคลิกภาพ คือ ครูมีหน้าที่ในด้านการ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ ครูต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมมากมาย ครูมีกิริยามารยาททางสังคม การใช้การ
ภาษา การวางตัว มีภาวะผู้นา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เพ็ญศรี นาคพนม (2556, หน้า 77) ที่ได้ศึกษาความต้องการ
พัฒ นาตนเองของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้าน
บุคลิกภาพ พบว่า ความต้องการพัฒนาตนเองครู ในลาดับแรก ๆ ที่สาคัญ คือ การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การพัฒนาทักษะในการพูดต่อหน้าสาธารณชนการสร้างความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจให้กับเพื่อนร่วมงาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีและสถานศึกษา ควรจัดการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการ
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับครู ทักษะในการพูดต่อหน้าสาธารณชน เทคนิคการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ
เพื่อนร่วมงานให้กับครู และด้านจริยธรรม คือ ครูมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านจริยธรรมครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ครูมีบทบาทในการอบรมจริยธรรมให้กับนักเรียนรักและศรัทธาในวิชาชีพ ให้เกียรติยกย่องในวิชาชีพ
มีความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สาวิตรี ถารียะ (2558, หน้า 83) ที่ได้ศึกษาความ
ต้ อ งการพั ฒ นาตนเองของครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นเอกชนในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6 ได้ ให้
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบที่น่าสนใจคือครูต้องการได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ในการพัฒนาตนเอง เพื่อจะได้นา
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษาจึงควรจัด
อบรมให้ความรูเ้ พิ่มเติมแก่ครูตามสมรรถนะวิชาชีพสายผู้สอน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนต่อไป โรงเรียนควรมีโครงการ กิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน ให้ทราบบทบ าทการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกับครูให้มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะการนาการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการส่งเสริมความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32
จังหวัดพะเยาตามลาดับความต้องการพัฒนาด้านนี้
1. ด้านบุคลิกภาพ ความต้องการพัฒนาตนเองการสร้างภาวะผู้นาตนเอง
2. ด้านภาษาและเทคโนโลยี ความต้องการพัฒนาตนเองในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. ด้านการจัดการเรียนรู้ ความต้องการพัฒนาตนเองในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ อความก้าวหน้าในการปฏิบั ติห น้าที่ของครูท่ีปฏิ บัติงานในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา
2. ควรศึกษาความต้องการพัฒ นาตนเองของครูใหญ่ หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัย
พะเยาและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ท่ีหลากหลายและมีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ ท่ีป รึก ษา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สั น ติ บู รณะชาติ ที่ ได้ ให้ ค าปรึก ษาแนะน า ตรวจสอบ ปรับ ปรุงแก้ ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ดี ้วย
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ เชี่ ย วชาญ ที่ ก รุ ณ าตรวจสอบแบบสอบถามและให้ ข้ อ เสนอแนะ ครู ใหญ่ แ ละครู ท่ี
ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา ที่ได้
กรุณาให้ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ตลอดจนเพื่อนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาร่วมรุ่นที่มีส่วนช่วยเหลือ
ให้กาลังใจ สนับสนุนการทางานด้วยดีตลอดมา
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพื่อนครุทายาทรุ่น 7 สังกัดกองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 และคณะครูท่ปี ฏิบัติหน้าที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบารุง ที่ 112 มาโดยตลอด ทา
ให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้ง
นี้ ผู้ศกึ ษาขอมอบกตเวทิตาคุณแก่บิดา มาดาร ตลอดจนครู อาจารย์และผู้มสี ่วนสนับสนุนช่วยเหลือทุกท่าน
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ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
The Relationship of Transformation Leadership in Administrators with Internal
of Basic Education School in Khoon-Ngao Group , Ngao District, Lampang
Province under the Office of Lampang Primary Education Service Area 1
พงษ์ศกั ดิ์ สารินจา1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Phonsak Sarincha1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มขุน
งาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 2) เพื่อศึกษาการ
ดาเนิ น งานนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน กลุ่ ม ขุ น งาว อ าเภองาว จังหวัด ล าปาง สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึ กษากับการดาเนิ นงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น พื้ นฐาน กลุ่ม ขุน งาว อาเภองาว จังหวัดล าปาง สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้าราชการครู ในกลุ่มขุนงาว
อาเภองาว จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จานวนทั้งสิ้น 298 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ท าการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ด้ วยความถี่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา กลุ่ ม ขุ น งาว อ าเภองาว จั ง หวั ด ล าปาง สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้าน
การกระตุน้ การใช้ปัญญามีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2. การดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับจากมากไป
หาน้ อ ยดั งนี้ ด้ านการวิจั ย เชิงปฏิ บั ติ ก ารในชั้น เรีย นมี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด ด้ านการพั ฒ นาทางวิชาชีพ ด้ านการพั ฒ นา
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หลั ก สู ต ร ด้ านการพั ฒ นาทั ก ษะการท างานกลุ่ ม และด้ า นการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ แก่ ค รูโดยตรงมี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด
ตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึ กษากับการดาเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต
1” ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.01 ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า
มีความสัมพันธ์กันทางบวกทุกคู่
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การดาเนินงานนิเทศภายใน

Abstract
The objectives of this study were 1) to study transformation leadership in administrators in Khoon-Ngao
Group, Ngao District, Lampang Province under the office of Lampang primary education service area 1. 2) to
study internal of basic education school in Khoon-Ngao Group, Ngao District, Lampang Province under the office
of Lampang primary education service area 1. 3) to examine the relationship of transformation leadership in
administrators with internal of basic education school in Khoon-Ngao Group, Ngao District, Lampang Province
under the office of Lampang primary education service area 1. The sample groups were 298 government
teachers in Khoon-Ngao Group, Ngao District, Lampang Province under the office of Lampang primary education
service area 1. The instrument used to collect the data was a questionnaire. The statistics was analyzed there
were frequency, percentage, mean standard deviation and Pearson’s product–moment correlation coefficient.
The results of the study revealed that
1. Transformation leadership in administrators in Khoon-Ngao Group, Ngao District, Lampang Province
under the office of Lampang primary education service area 1 as a whole was at a high level. When considering
on each aspect, the research found to be at high level in all aspects by descending order of the average as
follow; vidualized infiuence, idealized consideration, intellectual stimulation, intellectual stimulation.
2. Internal of basic education school in Khoon-Ngao Group, Ngao District, Lampang Province under
the office of Lampang primary education service area 1 as a whole was at a high level. When considering on
each aspect, the research found to be at high level in all aspects by descending order of the average as follow;
action research , professional development, curriculum development , group development, direct assistance.
3. The relationship of transformation leadership in administrators with internal of basic education
school in Khoon-Ngao Group, Ngao District, Lampang Province under the office of Lampang primary education
service area 1” in overall had the positive relationship at a significant level of .01. When taking the paired
comparison, there was found a positive correlation.
Keywords: Transformation Leadership, Administrators Internal
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บทนา
โลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทั้ง
ยังเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและการแข่งขัน การบริหารองค์การให้ประสบความสาเร็จ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติจึงต้อง
ทาความเข้าใจปัญหา และบริบทขององค์กรในการกาหนดเป้าหมาย ขอบเขตการทางาน การดาเนินกิจกรรม และกล
ยุทธ์อย่างเหมาะสม ผู้นาในยุคโลกาภิวัฒน์จึงต้องมีทักษะ และความสามารถในการบริหารองค์การ และแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง ในหน่วยงาน เพื่อนาพาให้หน่วยงานสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 6
บัญญัติว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมาตรา 47
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณ ภาพ เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับแนวทางการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาจาเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่างหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ คือ
กระบวนการบริห ารจัด การ กระบวนการจัด การเรีย นรู้ และกระบวนการนิ เทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2544)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลทัง้ ด้านร่างกายความรูค้ ุณธรรมมีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลเมืองโลกยึด
มั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
เนื่องจากผู้นามีความสาคัญจึงมีแนวคิด และทฤษฎีการศึกษาในเรื่องการพัฒนาความเป็นผู้นา หรือภาวะ
ผู้นา (Leadership)เกิดขึ้น แนวคิด และทฤษฎีใหม่ท่ีมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับกันมากในปัจจุบัน คือแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Transformation Leadership Theory) ซึ่ งเป็ น ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าแนวใหม่ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะพิจารณาลักษณะของผู้นาแนวใหม่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะพิจารณาลักษณะของผู้นาที่
พฤติกรรม อานาจ รวมทั้งตัวแปรสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางที่กว้างกว่าแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาอื่น ๆ
และผลจากการวิจัยเชิงประจักษ์ และการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถทาให้ประสิทธิผลของ
งาน และองค์การสูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) การบริหารสถานศึกษาของผู้อานวยการสถานศึกษา มีภาระ
งานที่กาหนดไว้ในพระราชบั ญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา 2553 ที่มอบให้ผู้อานวยการมีหน้าที่ นิเทศ
กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นการนิเทศการเรียนการสอน การ
ดาเนินงานนิเทศการศึกษานับว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพครู ให้ครูสามารถจัดการเรีย นรู้ให้บรรลุตาม
จุดหมายของหลักสูตรได้ การนิเทศการศึกษาดาเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ การนิเทศภายนอก และการนิเทศภายใน
แต่เดิมนั้นการนิเทศการศึกษาเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา ครูเป็นเพียงผู้รับการนิเทศ แต่ใน
ปัจจุบันงานนิเทศการศึกษามี ความสาคัญ มากขึ้น บุ คลากรในโรงเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่ อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น อันเนื่องมาจากศึกษานิเทศก์ มีจานวนจากัดไม่สามารถสนองตอบความ
ต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จึงเป็นการยากที่ศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอกสถานศึกษาจะรู้สภา พ
ปัญ หาและความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียน และโรงเรียนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันมีบุคลากรในโรงเรียนที่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอ และบางคนยังมีความชานาญเฉพาะสาขาอีกด้วยจึงควรใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์
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มากที่ สุ ด และการนิ เทศภายในโรงเรีย นสอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา หลั ก การ และวิ ธี ก ารนิ เทศสมั ย ใหม่ ท่ี สุ ด (สงั ด
อุทรานันท์, 2550)
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เป็นหน่วยงาน และองค์กรแห่ งการเรียนรู้ท่ีมุ่ ง
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และมีกลยุทธ์ คือ สร้างความเสมอภาค
เพิ่มโอกาส และการพัฒนาผู้เรียนเร่งพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์รวมด้วยเจตนา
ให้ บ รรลุ ตามเป้าหมาย คื อ ผู้ เรีย นทุ กคนได้ รับ สิท ธิ และเท่าเที ย ม ผู้ เรีย นทุ กคนได้ รับ การศึ กษาที่มี คุ ณ ภาพตาม
หลักสูตรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม และใช้ทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาน า ICT ไปใช้ในการพั ฒ นาการเรียนรู้สู่ สังคมอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพมี สิ่งอานวยความสะดวกมี การออกแบบ
(Design concept) และมี ฐ านข้ อ มู ล พร้อ มส าหรับ การพั ฒ นาผู้ เรีย น โดยการมี ส่ วนร่ว มของผู้ ป กครอง กรรมการ
สถานศึ ก ษา ชุ ม ชนและองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ระดับประเทศ
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหัวใจสาคัญ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีความสาคัญ และจาเป็นอย่างยิ่งที่ต่อการบริหารการดาเนินงานนิเทศภายใน
เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาการดาเนินงานนิเทศด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงด้านการ
พัฒนาทักษะการทางานกลุ่มด้านการพัฒนาทางวิชาชีพด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้ เรียน
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจ ที่ จ ะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ กษากับการดาเนิ นงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น พื้ นฐาน กลุ่ม ขุน งาว อาเภองาว จังหวัดล าปาง สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เพื่อเป็นข้อสนเทศในการวางแผนพัฒนาการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีแนวทางส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
2. เพื่ อศึกษาการดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 1

- Proceedings -

1261

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ตัวแปรที่ศึกษา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามกรอบทฤษฎี
ของ บาสและอโวลิโอ (Bas and Avolio)
ประกอบด้วย

1. ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์

การดาเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนตาม
กรอบแนวคิดของ กลิคแมน; กอร์ดอน; และ
รอส-กอร์ดอน (Glickman;Gordon; & RossGordon.ประกอบด้วย
1.ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง
2.ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุม่
3.ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ
4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร
5. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
3. ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา
4. ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ดาเนิ น งานนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน กลุ่ ม ขุ น งาว อ าเภองาว จังหวัด ล าปาง สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา การดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว
จังหวัดลาปาง สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ได้ทาการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม จานวน 298 ชุด โดยนามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อคานวณหาค่าสถิติ
ต่าง ๆ เพื่อตอบปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการศึกษา พร้อมทั้งนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบคาบรรยาย แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 1. เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 2. เป็นคาถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่ง ประกอบด้วย 1)
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา และ 4) ด้าน
การคานึงถึงปัจเจกบุคคล เป็นแบบประมาณค่า 3. เป็นคาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 2) ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม 3) ด้าน
การพัฒนาทางวิชาชีพ 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตร และ5) ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นแบบประมาณค่า
และ 4. เป็นการหาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมด 298 คน จาแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากที่สุด จานวน 158
คน และเป็นเพศหญิง จานวน 140 คน จาแนกตามอายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-38 ปี มากที่สุด จานวน 114 คน
รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 23-30 ปี จานวน 107 คน และมีอายุมากกว่า 38 ปีขึ้นไป จานวน 77 คน จาแนกตาม
ระดับ การศึ กษา ส่วนใหญ่ มี ระดับ การศึ กษาระดั บปริญ ญาตรีม ากที่สุ ด จานวน 206 คน รองลงมา ได้แก่ ระดั บ
ปริญญาโท จานวน 92 คน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางาน 10-20 ปี
มากที่ สุ ด จานวน 118 คน รองลงมา ได้ แก่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานน้ อยกว่า 10 ปี จานวน 103 คน และ มี
ประสบการณ์ในการทางาน 21 ปี ขึ้นไปน้อยที่สุด จานวน 77 คน
2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัด
ลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ด้านการยอมรับด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล
ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2.1 ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัด
ลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพ
นับ ถือ และไว้วางใจมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ผู้ บ ริห ารสามารถควบคุ ม อารมณ์ ได้ ในทุ กสถานการณ์ ผู้ บริหารมีวิสัยทั ศ น์
สามารถถ่ายทอดความคิดที่สาคัญ ต่อครูผู้สอน ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานอุทิศตนในการทางาน ผู้บริหารเป็น
กัลยาณมิตร ต่อครูผู้สอนทางาน และผู้บริหารยึดหลักธรรมในการทางศาสนา และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ตามลาดับ
2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัด
ลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน ด้านด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูผู้สอน เกิดแรงบันดาลใจในการ
ทางานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารสร้างเจตคติในทางที่ดีให้กับ
ครูผู้สอน ผู้บริหารมีความเสียสละ อุทิศตน ทางานให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารกากับติดตาม และให้กาลังใจครูผู้สอน
มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
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2.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการกระตุ้นการใช้
ปัญญา เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู ผู้สอนคิดอย่างรอบคอบ ก่อนปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด ผู้ บ ริ ห ารกระตุ้ น ให้ ค รู ผู้ ส อน จั ด ล าดั บ ความคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง โดยตระหนักถึงปัญหา ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารส่งเสริม และสนับสนุน ครูผู้สอนด้านกาลังใจ ในการใช้วิธีคิ ด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2.4 ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัด
ลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคลโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
คานึงถึงปัจเจกบุคคล เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนให้พัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้บริหารให้ความสนใจ และเอาใจใส่ต่อครูผู้สอน ผู้บริหารให้โอกาสครูผู้สอนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม ต่อครูผู้สอนอย่างเสมอภาค และผู้บริหารสนับสนุนการ
ทางานของครูผู้สอน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่า การดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 1 โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่า การ
ดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม
และด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
3.1 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง
พบว่ า การด าเนิ น งานนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ่ ม ขุ น งาว อ าเภองาว จั ง หวั ด ล าปาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า การดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการให้ความช่วยเหลือ
แก่ครูโดยตรง เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารให้คาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ผู้บริหารส่งเสริมการจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน ผู้บริหารให้คาแนะนาเกี่ยวกับการทางานร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชน ผู้บริหารให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเป็นครูท่ีปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารให้คาแนะนา
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารส่งเสริมให้ จัดทาหรือการนานวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ตามลาดับ
3.2 ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม
พบว่ า การด าเนิ น งานนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ่ ม ขุ น งาว อ าเภองาว จั ง หวั ด ล าปาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการดาเนินงานนิเทศภายใน ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่มเรียงลาดับจากมาก
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ไปหาน้ อ ยดั ง นี้ ผู้ บ ริห ารสร้า งความพึ งพอใจ ขวั ญ และก าลั ง ใจในการท างานเป็ น ที ม มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ผู้ บ ริห าร
เสริมสร้างความไว้วางใจซึ่ง กัน และกัน ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ผู้ บ ริห ารมี วิธีการลดความขัด แย้งภายในกลุ่ ม โดย
กระบวนการทางานเป็นทีม ผู้บริหารมีการวางแผน และตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู
ร่ว มคิ ด ร่ว มท า ร่ว มรั บ ผิ ด ชอบ และร่ว มแสดงความชื่ น ชม ยิ น ดี ผู้ บ ริห ารเสริม สร้า งทั กษะในการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน และผู้บริหารสร้างความ
เข้าใจ และความตระหนักในการทางานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
3.3 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ
พบว่ า การด าเนิ น งานนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ่ ม ขุ น งาว อ าเภองาว จั ง หวั ด ล าปาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การดาเนินงานนิเทศภายในด้านการพัฒนาทางวิชาชีพเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหาร
รู้จั ก การใช้ สื่ อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ผู้ บ ริห ารมี ทั ศ นคติ ท่ีดี ต่ อ อาชีพ ครู
ผู้บริหารให้คาแนะนาหลักการและเทคนิคการสอน ความเข้าใจในผู้เรียน ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในวิชาที่สอน ผู้บริหารมีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณ ธรรม จริยธรรมที่ดี ผู้บริหารมีการ
อบรมพัฒนาทางวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ และผู้บริหารมีการประเมินผลปฏิบัตงิ านร่วมกันมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
3.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
พบว่ า การด าเนิ น งานนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ่ ม ขุ น งาว อ าเภองาว จั ง หวั ด ล าปาง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 1 ด้ านการพั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การดาเนินงานนิเทศภายในด้านการพัฒนาหลักสูตรเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
ผู้บริหารให้คาแนะนาการจัดทาระบบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้บริหารจัดทาหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารให้คาแนะนาการวิเคราะห์ข้อมูลและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้บริหารนาผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตรไปปรับใช้ และพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
ผู้ บ ริห ารให้ ค าแนะน าการปรั บ เนื้ อ หากระบวนการและทฤษฎี ก ารสอนต่ า ง ๆ ให้ เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มภายใน
สถานศึ กษา ผู้บ ริห ารสนั บ สนุ นจัด หาเอกสารประกอบหลัก สูต รและสื่อการเรียนการสอน ผู้บ ริห ารส่งเสริม การ
ประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน และผู้บริหารส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรและ
สื่อการเรียนการสอนมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
3.5 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน
พบว่ า การด าเนิ น งานนิ เทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ่ ม ขุ น งาว อ าเภองาว จั ง หวั ด ล าปาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การดาเนินงานนิเทศภายในด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารสนับสนุน จัดสรรงบประมาณการทาวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้บริหารส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ค รู ผู้ ส อนสร้ า งนวั ต กรรมและน านวั ต กรรมไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หา ผู้ บ ริ ห ารให้ ค าแนะน าการเขี ย น
โครงการวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารส่งเสริมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทาวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารประชุมชี้แจงเรื่องการทา
วิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการสารวจและวิเคราะห์
ปัญหาในชั้นเรียน ผู้บริหารให้คาแนะนาเกี่ยวกับการสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย และผู้บริหารส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูนาผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
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4. ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการดาเนินงานนิเทศภายใน
พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทั้ ง 4 ด้ า น กั บ การ
ดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 5 ด้าน ของกลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
0.01 โดยมี ความสั ม พั น ธ์ในระดั บ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายคู่ พบว่ามี ค วามสั ม พั น ธ์กั น ทางบวกทุ ก คู่ และเมื่ อ
พิจารณาเรียงตามลาดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 ด้าน ได้ดังนี้ ด้านที่มีระดับความสัมพันธ์สูงสุด
คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมา คือ ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีระดับความสัมพันธ์ต่าสุด คือ ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 4) ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อผู้ตาม การทาให้ผู้ตามเคารพนับถือ ศรัทธา
ผู้นาที่มองเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และจูงใจผู้ตามให้เกิดแนวคิดใหม่มีความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาวิธีการทางานแนวใหม่อย่างสม่าเสมอ และมีความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อให้งาน
ประสบความสาเร็จ และมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยแห่งความสาเร็จคือ ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการ
พัฒนาตนเอง ให้ทันต่อเหตุการณ์ และทันต่อยุคสมัย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจึงมีความตระหนัก
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง ต่อบุคลากร และองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
(บุ ษ ยพรรณ พรหมวาทย์ , 2558) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมทัง้ 4 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผลการศึ กษาพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารจะต้องยึด
หลักธรรมในการทางศาสนา และจรรยาบรรณวิชาชีพในการบริหารงาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถถ่ายทอดความคิดที่
สาคัญต่อครูผู้สอน ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพนับถือ และมีแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้รว่ มงานอุทิศ
ตนในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (บุษยพรรณ พรหมวาทย์, 2558) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในกลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีความเสียสละ
อุทิศตน ทางานให้บรรลุเป้าหมาย มีการกากับติดตาม และให้กาลังใจครูผู้สอน โดยกระตุ้นให้ครูผู้สอน เกิดแรง
บันดาลใจในการทางานด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (บุษย
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พรรณ พรหมวาทย์, 2558) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านสร้างแรงบันดาลใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.3 ด้ า นการกระตุ้ น การใช้ ปั ญ ญา ผลการศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ในกลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิ จารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก ผู้บ ริห ารมี การ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สนับสนุน ครูผู้สอนด้านกาลังใจ ในการใช้
วิธีคดิ วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้ครูผู้สอนคิดอย่างรอบคอบ ก่อนปฏิบัติงาน และกระตุ้นให้ครูผู้สอน จัดลาดับ
ความคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ (บุ ษ ยพรรณ พรหมวาทย์ , 2558) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการกระตุน้ การใช้ปัญญา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.4 ด้ า นการค านึ ง ถึ ง ปั จ เจกบุ ค คล ผลการศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ในกลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่ องมาจาก ผู้บริหารแสดง
พฤติกรรมในทางที่เหมาะสม ต่อครูผู้สอนอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสครูผู้สอนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มี
การสนับสนุนการทางานของครูผู้สอน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมครูผู้สอนให้พัฒนาศักยภาพ
ของตนให้สูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (บุษยพรรณ พรหมวาทย์, 2558) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้ นาการเปลี่ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา กั บ การพั ฒ นาทั กษะการเรีย นรู้ข องผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

2. การดาเนินงานนิเทศภายใน
การดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ปัจจุบันโลกมีการแข่งขันกันทางวิชาการความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารด้านการศึกษาหา
ความรู้ได้ง่ายด้วยวิธีการจัดอบรมสัมมนาทั้งผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนพร้อมทั้งมีการจัดทาคู่มือ และเอกสาร
ทางวิชาการเกี่ยวกับการนิเทศภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมนิเทศพร้อมทั้งให้โรงเรียนวางแผนการ
นิ เทศภายในอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งส่ งผลให้ โรงเรีย นมี ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการนิ เทศภายในอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และครบ
กระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุนันทา สบายวรรณ, 2555) ได้ทาการศึกษาเรื่องการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
2.1 ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ผลการศึกษา พบว่า การดาเนินงานนิ เทศภายในด้านการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การทางานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การเป็นครูท่ีปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการส่งเสริมให้จัดทา
หรือการนานวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รวมไปถึงคาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้เป็นอย่างดี
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ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุนันทา สบายวรรณ, 2555) ได้ทาการศึกษาเรื่องการนิเทศภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด สพป. ปทุมธานี จ.ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือ
แก่ครูโดยตรง อยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม ผลการศึกษา พบว่า การดาเนินงานนิเทศภายในด้านด้านการ
พัฒนาทักษะการทางานกลุ่มของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสร้างความเข้าใจ และ
ความตระหนักในการทางานเป็นทีม มีการวางแผน และตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติ งานร่วมกัน รวมไปถึงการเสริมสร้าง
ทักษะในการทางานให้มีประสิทธิภาพ มีวิธีการลดความขัดแย้งภายในกลุ่มโดยกระบวนการทางานเป็นทีม แต่ส่งเสริม
ให้ครูได้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแสดงความชื่นชม ยินดีด้วยใจจริง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
(สุนันทา สบายวรรณ, 2555) ได้ทาการศึกษาเรื่องการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัด สพป.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม อยู่ในระดับมาก
2.3 ด้านการพัฒ นาทางวิชาชีพ ผลการศึกษา พบว่า การดาเนินงานนิเทศภายในด้านการพัฒ นาทาง
วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
ในวิชาที่สอน และสนั บ สนุ น ให้ ค รูรู้จัก การใช้สื่อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทั น สมั ย มี การประเมิน ผล
ปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุผนันทา สบายวรรณ, 2555) ได้ทาการศึกษาเรื่องการนิเทศ
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด สพป.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
พัฒนาทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก
2.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ผลการศึกษา พบว่า การดาเนินงานนิเทศภายในด้านการพัฒนาหลักสูตร
ของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีการจัดทาระบบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและจุดมุ่งหมาย ส่งเสริมให้ครูได้ดาเนินการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่หลักสูตร
กาหนด มีการนิเทศติดตามเพื่อนาผลการประเมินการใช้หลักสูตรไปปรับใช้และพัฒ นาหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกั บ
ผลงานวิจัยของ (สุนันทา สบายวรรณ, 2555) ได้ทาการศึกษาเรื่องการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูสังกัด สพป.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับมาก
2.5 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ผลการศึกษา พบว่า การดาเนินงานนิเทศภายในด้านการวิจัย
เชิงปฏิ บั ติ ก ารในชั้น เรีย นของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาในกลุ่ ม ขุ น งาว อ าเภองาว จั งหวัด ล าปาง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุน
การทาวิจัย ในชั้นเรียน และสนับสนุนให้ครูผู้สอนสร้างนวัตกรรมและนานวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียน มีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการวิจัยอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุนันทา
สบายวรรณ, 2555) ได้ทาการศึกษาเรื่องการนิเทศภายในของผู้ บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด
สพป.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ในภาพรวมมี ความสัม พั นธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี 0.01 ในระดับสูง เมื่ อ
พิจารณารายคู่ พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกทุกคู่ และเมื่อพิจารณาเรียงตามลาดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จาก
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มากไปหาน้อย 3 ด้าน ได้ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ตามลาดับ ส่วนที่มีระดับความสัมพันธ์ต่าสุด คือ ด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคล อาจเนื่องมาจาก เมื่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษามี มาก ก็ส่ งผลให้ ก ารด าเนิ น งานนิ เทศภายในของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดทาระบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ให้
คาแนะนาในการวางแผนการนาหลักสูตรไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการทาผลงาน
ทางวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ศศิวิมล
สุขทนารักษ์, 2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนในเขตอาเภอคลองหลวงสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับการนิเทศภายใน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการ
ดาเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การดาเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 1 ฉบั บ นี้ ส าเร็จ ลุ ล่ วงได้ ด้ ว ยความกรุณ าจาก รศ.ดร. เจิด หล้ า สุ น ทรวิ ภ าต
อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมกับ นายเชาวเร กันอิน ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียน
แม่แป้นวิทยา นายวรฤทธิ์ กันชาติ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา และนายวิสุทธิ์ สุขรัตน์
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยอูน ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ แนะนา ให้คาปรึกษา แก้ไขให้มี
ความถูกต้องจนสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ี
ขอบพระคุณ ข้าราชการครู ในกลุ่มขุนงาว อาเภองาว จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 1 ทุ ก ท่ า นที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามอย่ า งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ด้ ว ยดี
ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณ แม่ท่ีช่วยเป็นกาลังใจที่สาคัญแก่ผู้ศึกษา ตลอดจนอาจารย์ประจาสาขาวิชา เพื่อน ๆ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่คอยให้กาลังใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาด้วยดีตลอดเวลาที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในครั้งนีม้ ีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนิเทศภายในสถานศึกษาต่อไป ผู้ศึกษาขอมอบ
คุณงามความดีแด่ทุก ๆ ท่านที่กล่าวมาข้างต้นไว้ ณ โอกาสนี้

เอกสารอ้างอิง
กมล ภูประเสริฐ. (2547). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: ปกรณศิลป.
กรองทอง จิรเดชากุล. (2550). คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพธาร อักษร จากัด.
กิติมา ปรีดีติลก. (2532). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน. กรุงเทพฯ: อักษรพิพัฒน.

- Proceedings -

1269

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
กาญจนา ศิลา. (2556). การศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางเขน. สารนิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
กัลยภรณ์ ดารากร ณ อยุธยา. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นาวัฒนธรรมองค์การกับความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคลศึกษาธนาคารพาณิชย์ในเขตจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ บธ.ม., มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, กรุงเทพฯ.
ครุรักษ ภิรมยรักษ. (2538). การนิเทศการสอน. กรุงเทพฯ: สานักพิมพโอเดียนสโตร
แคทลียา ศรีใส. (2548). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาการเปลี่ยนแปลงกับการสรางทีมงานของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน สานักผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการที่ 3.วิ ทยานิพนธ กศ.ม., มหาวิทยาลัย
บูรพา, ชลบุรี.
ชารี มณีศรี. (2542). การนิเทศการศึกษา. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
ชารี มณีศรี. (2538). การนิเทศการศึกษา. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ.
ชนะ พงศสุวรรณ. 2548. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาการเปลี่ยนแปลงและการ กระจายอานาจการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขันพื้นฐาน อาเภอปากทอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
เขต 1. วิทยานิพนธ กศ.ด., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ตวงรัตน จินตชาติ. 2546. ภาวะผูนาการเปลี่ยนแปลงที่สงผลความผูกพันตอองคการของพนักงานองคการคา
ของคุรุสภา ศึกษาเฉพาะภาคการคา. วิทยานิพนธ กศ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,
กรุงเทพฯ
นฤมล โยคานุกุล. (2556). ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. สารนิพนธ์ พธ.ม., มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
กรุงเทพฯ.
บุษยพรรณ พรหมวาทย์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1. สารนิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.
ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ. (2542). การนิเทศการศึกษา:ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.เมตต เมตตการุณจิต. (2543). “การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา”, วารสารวิชาการ
รัตติกรณ จงวิศาล. 2543. ผลการฝึกอบรมภาวะผูนาการเปลี่ยนแปลงของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วิทยา นิพนธ กศ.ด., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ. (2554). ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2.
วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.
วรรณพร สุขอนันต์. (2550). รูปแบบการนิเทศภายในสาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก.ดุษฎีนพิ นธ์ กศ.ด.,
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

- Proceedings -

1270

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
วไลรัตน บุญสวัสดิ์. (2538). หลักการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมเกียรติ บาลลา. (2554). ภาวะผูนาการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอองคการแหงกา
รเรียนรูของสถานศึกษา อาเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
สาวิตรี จิตเผือก. (2558). การศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดาเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุ่มย่อยที่ 2 .
สารนิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.
ศศิวิมล สุขทนารักษ์. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษากับการนิเทศภายในของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่อาเภอคลองหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, กรุงเทพฯ.
สุนันทา สบายวรรณ. (2555). การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์. ปทุมธานี.
อเนก สองแสง. (2540). การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาคณะคุรุศาสตรสถาบันราชภัฏ
พระนคร.
อัญชลี โพธิ์ทอง. (2541). “การนิเทศการศึกษา” เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา EA 615. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาการบริหารการศึกษา และอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยรามคาแหง

- Proceedings -

1271

ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
The relationship between academic leadership and school effectiveness of
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Province
พระอธิการวันเฉลิม เป่งใส1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Phraathikan Wanchaloem Pengsai 1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บ ริห ารสถานศึกษา ประสิทธิผลของ
โรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชี ยงราย ในปีการศึกษา 2559 จานวน 186 รูป/คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงรายในภาพรวมและรายองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามั ญ ศึก ษา จังหวัด เชียงราย ในภาพรวมและรายองค์ประกอบมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (R=0.81) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าทางวิชาการ ประสิทธิผล

Abstract
The purpose of this independent study was to study academic leadership, school effectiveness and
the relationship between academic leadership and school effectiveness of Prapariyattidhamma School, Division of
General Education, Chiangrai Province. Data were collected from 186 people through the questionnaires and
analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard deviation, and Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient.
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The findings showed that 1) view of the school administrators and teachers toward academic
leadership of school administrators of Prapariyattidhamma School, Division of General Education, Chiangrai
Province in overall were at high level and data on the other side at high level. 2) The view of the school
administrators and teachers toward school effectiveness of Prapariyattidhamma School, Division of General
Education, Chiangrai Province in overall were at high level and data on the other side at high level. And 3) The
relationship between academic leadership and school effectiveness of Prapariyattidhamma School, Division of
General Education, Chiangrai Province were significantly positive correlation at high level (R = 0.81) of 0.01
respectively.
Keywords: academic leadership, School effectiveness

บทนา
ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 กระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในหลายทาง
การศึ ก ษาเป็ น เสาหลั ก ของการพั ฒ นาที่ยั่ งยืน จึงมี บ ทบาทส าคั ญ ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ งขั น ของประเทศ
(ส านัก งานเลขาธิการสภาการศึ กษา, 2557, หน้า 1) สถานศึก ษาจึงมี ภ ารกิจที่จะต้ องจัดการศึ กษาให้ นั กเรียนมี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ การที่จะทาให้โรงเรียนมีคุณภาพ ต้องอาศัยการบริหารงานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน
โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักของโรงเรียน มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้บ รรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้
เนื่ อ งจากการบริ ห ารงานวิ ช าการเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอน ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจของ
สถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ,
2553 , หน้า 1 ) ดังนั้นหัวใจของการบริหารสถานศึกษาจึงขึ้นอยู่ท่ีภาวะผู้นาทางวิชาการ ซึ่ง Hallinger and Murphy
(1985, pp. 221-224 อ้างอิงใน พิทรัตน์ บรรจงงาม, 2557, หน้า 23-32) ได้กาหนดพฤติกรรมความเป็นผู้นาทาง
วิชาการหรือภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารไว้ 3 องค์ประกอบ 11 ด้าน หลักการบริหารงานด้านวิชาการ คือ หลัก
แห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2553 , หน้า 7) ดังนั้นภาวะผู้นาทางวิชาการจึงต้องมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่ง Hoy and Ferguson (1985, p 68 อ้างอิงใน อนงค์ อาจจงทอง. 2557,
หน้า 24) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน 5 องค์ประกอบ จังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จานวน 21 โรงเรียน (สารสนเทศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย,
2559, หน้า 11) โดยภาพรวมแล้วกระบวนการเรียนการสอนมีมาตรฐานต่าเพราะขาดสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ครูคนเดียวสอนหลายวิชา ไม่มีความหลากหลายในแง่ของวิชาการ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมประการ
หนึ่ ง (สารสนเทศกลุ่ ม โรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวัด เชี ย งราย, 2559, หน้ า 28) ซึ่ ง การ
ดาเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมจะประสบผลสาเร็จได้ สามารถเป็นที่ยอมรับในการดาเนินงานตามภารกิจของ
โรงเรียน บรรลุจุดมุ่งหมายของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการ
บริหารโรงเรียน ซึ่งการที่ผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารต้องมี
ความรู้ มีทักษะ มีคุณลักษณะภาวะผู้นาและมีภาวะผู้นาทางวิชาการดัง ธีระ รุญเจริญ (2550, หน้า 147) ได้กล่าวไว้
ว่า การบริหารและจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีภาวะผู้นาที่
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ดีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้นภาวะผู้นาจึงมีความสาคัญต่อความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียน
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทาง
วิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ภาวะผู้นาทางวิชาการ
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดภารกิจของโรงเรียน
1.1 ด้านการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน
1.2 ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการด้านการเรียนการสอน
2.1 ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน
2.2 ด้านการประสานงานด้านการใช้หลักสูตร
2.3 ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน
องค์ประกอบที่ 3 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
3.1 ด้านการควบคุมการใช้เวลาในการสอน
3.2 ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน
3.3 ด้านการจัดให้มสี ิงจูงใจให้กับครู
3.4 ด้านการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาวิชาชีพ
3.5 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ
3.6 ด้านการจัดให้มีสิ่งเสริมสภาพการเรียนรู้

ตัวแปรตาม
ประสิทธิผลของโรงเรียน
1. ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
2. ความพึงพอใจในการทางานของ
ครู
3. ความสามารถในการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู
4. ความสามารถในการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อม
ที่มากระทบทั้งภายใน และ
ภายนอก

ภาพ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย

ภาวะผู้นาทางวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยใช้กรอบแนวคิดดังนี้
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการ โดยใช้กรอบแนวคิดของ Hallinger & Murphy (1985, pp. 211-224 อ้างอิงใน พิท
รัตน์ บรรจงงาม, 2557, หน้า 23-32) ซึ่งได้เสนอองค์ประกอบของพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการ หรือภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนไว้ 3 องค์ประกอบ 11 ด้าน คือ 1) การกาหนดภารกิจของโรงเรียน ประกอบด้วย
ด้านการกาหนดเป้าหมายของโรงเรียน และด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน 2) การจัดการด้านการเรียนการ
สอน ประกอบด้วย ด้านการนิเทศและประเมินผลด้านการสอน ด้านการประสานงาน ด้านการใช้หลักสูตร และด้าน
การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรี ยน 3) การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ประกอบด้วย ด้าน
การควบคุมการใช้เวลาในการสอน ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู ด้านการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ และด้านการจัดให้ มีสิ่งเสริม
สภาพการเรียนรู้
2. ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของ Hoy and Ferguson ( 1985, p. 68 68 อ้างอิงใน อนงค์ อาจ
จงทอง, 2557, หน้ า 24) แบ่ งเป็ น 5 องค์ป ระกอบ คื อ 1) ความใฝ่ รู้ รัก การอ่ าน แสวงหาความรู้ด้ วยตนเองของ
นักเรียน 2) ความพึงพอใจในการทางานของครู 3) ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู 4)
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) ความสามารถ ในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะ
แวดล้อมที่มากระทบทัง้ ภายในและภายนอก
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan. (1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 186 รูป/คน และใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.97
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
1. ประสานงานกับสานักงานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทาหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย ถึงผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษา
2. จัดส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์และหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
สาหรับอาสาสมัครอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงราย จานวน 186 ชุด
ตามขนาดของกลุ่ ม ตั วอย่าง เพื่ อ ขออนุ ญ าตในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการจั ด ส่ งทางไปรษณี ย์ และก าหนด
ระยะเวลาขอรับคืนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถาม
3. เก็ บ รวบรวมและตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องแบบสอบถามและหนั งสื อ แสดงความยิน ยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปที่ได้รับแล้ว ส่วนที่ยังไม่ได้รับคืนหรือไม่สมบูรณ์จะทาการ
ติดตามและจัดส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสาหรับอาสาสมัครอายุมากกว่า
20 ปีขึน้ ไปทางไปรษณีย์อกี ครั้ง โดยกาหนดระยะเวลาขอรับคืนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วัน
4. นาแบบสอบถามทั้งหมดไปสู่การวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

ผลการศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ
พบว่า ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การกาหนดภารกิจของ
โรงเรียน รองลงมา ได้แก่ การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน และการจัดการด้านการเรียนการสอน
ตามลาดับ
1.1 องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดภารกิจของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นด้าน 2 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการกาหนด
เป้าหมายของโรงเรียน รองลงมา ได้แก่ ด้านการสื่อสารเป้าหมายของโรงเรียน
1.2 องค์ประกอบที่ 2 การจัดการด้านการเรียนการสอน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นด้าน 3 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
ประสานงานการใช้หลักสูตร รองลงมา ได้แก่ ด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรีย น และด้านการนิเทศและ
การประเมินผลด้านการสอน ตามลาดับ
1.3 องค์ประกอบที่ 3 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้าน 6 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ด้านการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครู ด้านการส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ด้านการดูแลเอาใจใส่ครูและนักเรียน และด้านการ
ควบคุมการใช้เวลาในการสอน ตามลาดับ
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2. ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บ มาก โดยองค์ ป ระกอบที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้ แ ก่ ความพึ ง พอใจในการท างานของครู รองล งมา ได้ แ ก่
ความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มา
กระทบทั้งภายในและภายนอก ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และความใฝ่รู้ รักการอ่าน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ตามลาดับ
2.1 องค์ประกอบที่ 1 ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง รองลงมา ได้แก่ นักเรียนเรียนรู้ตามความต้องการ
ความสนใจและความถนั ด ของแต่ ล ะบุ ค คล และนั ก เรีย นแสวงหาความรู้อ ยู่ เสมอ จากแหล่ งเรีย นรู้ในห้ อ งสมุ ด
อินเทอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีความ
กระตือรือร้นในการทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
2.2 องค์ประกอบที่ 2 ความพึ งพอใจในการท างานของครู พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งานที่ครูปฏิบัติอยู่มีความ
ท้าทายและกระตุ้นให้อยากทางานอยู่เสมอ รองลงมา ได้แก่ ครูรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน และและครูได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูมีความกระตือรือร้นในการทางาน
2.3 องค์ประกอบที่ 3 ความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ได้แก่
ครูใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปมาช่วยในการสอนเป็นการเพิ่มเติมความรู้และช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น
รองลงมาได้แก่ ครูจัดทาเอกสารประกอบการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ และครูส่งเสริมให้นักเรียนได้
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ครูใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาเร็จรูปในการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
2.4 องค์ประกอบที่ 4 ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ผู้บริหารและครูใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึ กษา รองลงมา
ได้แก่ ผู้บริหารและครูมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และผู้บริหารมีการ
บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่กาหนดไว้ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่
ผู้บริหารมีการจัดวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อ การสอนที่ทันสมัยเพียงพอต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มที่
2.5 องค์ประกอบที่ 5 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและ
ภายนอก พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดั บมาก โดยข้อที่
มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีการยอมรับแนวคิด วิธีการตลอดจนเทคนิคการสอน
ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รองลงมา ได้ แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้เป็น
อย่างดี
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 ทุ ก ค่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ โดยภาพรวมมี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ กั น อยู่ ในระดั บ สู ง ส าหรั บ คู่ ท่ี มี
ความสัม พั น ธ์กั น สู งสุ ด คื อ การเสริม สร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรีย นกับ ความสามารถในการจัด สรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนกับความใฝ่รู้ รักการ
อ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนคู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันต่าสุด คือ การจัดการด้านการเรียนการสอนกับความพึง
พอใจในการทางานของครู

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัย พบประเด็นที่น่าสนใจ นามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดภารกิจของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการกาหนด
เป้าหมายทางวิชาการของโรงเรียนโดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสาคัญ มีความชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติและประเมินผลได้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนรับผิดชอบต่อการดาเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Hallinger and Murphy (1985, pp. 221-224224 อ้างอิงใน พิทรัตน์
บรรจงงาม, 2557, หน้า 23-32) ซึ่งได้กาหนดพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้ บ ริห ารไว้ในองค์ ป ระกอบที่ 1 การก าหนดภารกิ จ ของสถานศึ ก ษา ซึ่ งประกอบด้ วยการก าหนดเป้ า หมายของ
สถานศึกษาเป็นอันดับแรก ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอันธิยา ภูมิไธสง (2556, หน้า 48) ซึ่งได้ศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ ภารกิจของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิริทร คงคูณ (2556, หน้า 82 ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทาง
วิชาการกับประสิทธิผลของการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) พบว่า ภาวะผู้นาด้านการกาหนดภารกิจของโรงเรียน โดยภาพรวมมีระดับภาวะผู้นาอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.38) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิริกร พลายงาม (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครู มี
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาราย
องค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากเช่นกัน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การกาหนด
ภารกิจของโรงเรียน การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนและการจัดการด้านการเรียนการสอนตามลาดับ
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า พบว่า
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ความพึง
พอใจในการทางานของครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน จึงมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานในโรงเรียน อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่ง
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เป็ นไปตามแนวคิด ของ Hoy & Ferguson (1985, p. 68 อ้างอิงใน อนงค์ อาจจงทอง, 2557, หน้า 24) ซึ่งได้ ศึก ษา
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยศึกษาใน 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบอย่างหนึ่งก็คือ ความพึงพอใจในการ
ท างานของครู นอกจากนี้ Gipson and others (1979, p. 27 อ้ างอิงใน นิ ภ าพร กลิ่ น เกตุ , 2557, หน้า 43-44) ก็ ได้
ศึกษาและกาหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การไว้ โดยมีความพึงพอใจเป็นข้อหนึ่งในเกณฑ์เหล่านั้น
ด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง ผลการวิ จั ย นี้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อภิ เดช พลเยี่ ย ม (2556, หน้ า 91 ) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า ความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิภาพร กลิ่นเกตุ (2557, หน้า 75) ได้ศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับ เคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า
ความพึ งพอใจของครูอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิ ชัย จันทวัน (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
พบว่า ความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่า มีความสัมพั นธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 ทุ ก ค่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ โดยภาพรวมมี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ กั น อยู่ ใ นระดั บ สู ง และคู่ ท่ี มี
ความสัม พั น ธ์กั น สู งสุ ด คื อ การเสริม สร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรีย นกับ ความสามารถในการจัด สรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษากาหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
การจัดทาและพัฒ นาเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนและด้านการเรียนของนักเรียน มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นไป
ตามแผนการใช้เงินที่กาหนดไว้ เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพัฒ นา
คุ ณ ภาพการเรีย นการสอนได้ อ ย่ างทั่ ว ถึ ง ซึ่ งเป็ น ไปตามแนวคิ ด ของ Hallinger and Murphy (1985, pp. 221-224
อ้ างอิ งใน พิ ท รัต น์ บรรจงงาม, 2557, หน้ า 23-32) ซึ่ งได้ ก าหนดให้ ก ารเสริม สร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
สถานศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในพฤติกรรมความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา นอกจากนี้ยั งเป็ น ไปตามแนวคิด ของ Hoy and Ferguson (1985, p 68 อ้ างอิ งใน อนงค์ อาจจงทอง,
2557, หน้ า 24) ที่ จั ด ให้ ค วามสามารถในการจั ด สรรทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ใน
ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรีย น จึ งส่ งผลให้ ค วามสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษากั บ
ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรีย นพระปริยัติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จังหวัด เชียงราย มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น ทางบวก โดย
ภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริทร คงคูณ (2556, หน้า
99) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิผลของการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอยู่ ในระดั บ สู ง ซึ่ งผลการวิจั ย นี้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของอภิ เดช พลเยี่ ย ม (2556, หน้ า 109) ได้ ศึ ก ษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนของผู้บริหาร สถานศึกษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัย
นีส้ อดคล้องกับ พัชรินทร์ พันธ์โตดี (2556, หน้า 91 ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับ
ประสิ ท ธิผ ลการบริห ารงานวิชาการระดั บ ปฐมวัย ของโรงเรียนสั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
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นครราชสีมา เขต 5 พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ พิมพิชญา จงเกียรติ
กาญจน์ (2553, หน้า 104) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึ กษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า มีความสัมพันธ์
กันทางบวกอยูใ่ นระดับสูง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ทุก
ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทถวายความรูท้ ่หี ลากหลายและมีประโยชน์แก่อาตมภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ดร. ธิดาวัลย์
อุ่นกอง อาจารย์ท่ีปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนา พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ขออนุโมทนาขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ขออนุโมทนาขอบคุณผู้มีอุปการคุณ กัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้การอนุเคราะห์
เกื้อกูลด้วยไมตรีส่งผลให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จด้วยดี และที่ขาดไม่ได้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณ
บิดามารดาที่เป็นกาลังใจและให้ความช่วยเหลือตลอดมา
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Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
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ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
The relationship between motivation and work efficiency of personnel
working for the secondary educational service office 35
พัชราภรณ์ บุญเรือง1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Patcharaphon Boonrueang1* and Nanthima Nakaphong2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา เขต 35 2) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานของข้าราชการครูในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิ จั ย คื อ ข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 จ านวนทั้ ง สิ้ น 366 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ท าการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ด้ วยความถี่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการยอมรับมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความ
มั่นคงในงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน และด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติมคี า่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2. ประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความถูกต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ด้านบรรลุเป้าหมาย และด้านความตรงต่อเวลามีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขต
พื้ นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 35 ในภาพรวมมี ความสั มพั นธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิ ติท่ี 0.01 ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกทุกคู่
คาสาคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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Abstract
The objectives of this study were 1) to study motivation in working of government teachers under the
Secondary Educational Service Area Office 35. 2) to study work efficiency of government teachers under the
Secondary Educational Service Area Office 35. 3) to examine the relationship between motivation and work
efficiency of Government Teachers under the Secondary Educational Service Area Office 35. The sample groups
were 366 government teachers under the Secondary Educational Service Area Office 35. The instrument used
to collect the data was a questionnaire. The statistics was analyzed there were frequency, percentage, mean
standard deviation and Pearson’s product–moment correlation coefficient.
The results of the study revealed that
1. Motivation in working of government teachers under the Secondary Educational Service Area Office
as a whole was at a high level. When considering on each aspect, the research found to be at high level in all
aspects by descending order of the average as follow; acceptance, relationship between persons, policy/plan and
management, work environment, progress in responsible job, job security, income and welfare, job responsibility,
job successful, characteristic of job, respectively.
2. Work efficiency of government teachers under the Secondary Educational Service Area Office as a
whole was at a high level. When considering on each aspect, the research found to be at high level in all
aspects by descending order of the average as follow; correctness, quality and standard, goal attainment,
punctuality in working, respectively.
3. The relationship between motivation and work efficiency of government teachers under the
Secondary Educational Service Area Office 35, in overall had the positive relationship at a significant level of .01.
When taking the paired comparison, there was found a positive correlation.
Keywords: Motivation in working, work efficiency

บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมี
วิสัยทัศน์ให้คนไทยเรียนรูต้ ลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่าง
เป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา
และการเรียนรูท้ ่มี ีคุณภาพอย่างทั่วถึง {1}
การบริหารองค์การให้ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง ผู้บริหารองค์การต้องให้ความสาคัญต่อทรัพยากรพื้นฐานของการบริหารซึ่ง
เรียกว่า หลัก 4M’S อันประกอบไปด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่ง
ในปัจจุบันมีทรัพยากรอีกประเภทหนึ่งได้กลายมาเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะนาความเจริญมาให้แก่องค์การนั่นคือ เทคโนโลยี
(Tecnology) อย่ างไรก็ ต ามทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ก็ ยั งคงเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด เพราะถื อ ว่ าเป็ น ตั วขั บ เคลื่ อ นที่ จ ะน า
ความสาเร็จมาสู่องค์การ {1}
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เมือ่ องค์กรกาลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนวิธีคิด กระบวนการ
ทางานและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งผลกระทบไปถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็น
หน้าที่ ที่สาคัญ ของผู้บริหารที่จะต้องกระตุ้นและโน้มน้าวจิตใจโดยวิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มความสามารถ และประสาน
ความร่วมมือร่วมใจกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร {1}
องค์การที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพจะช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต ช่วยให้บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมประเทศชาติ ดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใจความสาคัญว่า “งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึก
คิด เป็นผู้กระทา ถ้าผู้กระทามีจิตใจไม่พร้อมที่จะทางาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลที่ทาก็ย่อม
บกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีจิตศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงาน
โดยเต็มกาลังความสามารถงานจึงจะดาเนินไปได้โดยราบลื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย” พระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย {1-2}
คนหรือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ มีอารมณ์และความต้องการปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจ
ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการปฏิบัติงานในการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรจะต้องมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ด้วยเหตุนี้ทุกองค์กรจึงต้องให้บุคลากรของตนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมี
จิตสานึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ และสิ่งที่จะทาให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานด้วยความเต็ม
ใจและทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่นั้นก็คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ งการสร้างแรงจูงใจนี้เป็นปัจจัยที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานขององค์กรหรือหน่วยงาน จึงมีความจาเป็นที่จะให้ความสาคัญต่อบุคลากรในองค์กรด้วย
การสร้างแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่ บุคลากรที่จะปฏิบัตงิ านให้องค์กรอย่างสุดความสามารถ {2}
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นหน่วยงานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ ในการบริหารและการจัด
การศึกษาสถานศึกษาในสังกัดระดับมัธยมศึกษา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คื อ จังหวัดลาปางและจังหวัดลาพูน
ปัจจุบันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มีโรงเรียนในสังกัดจานวน 46 โรงเรียน มีข้าราชการครูรวม
ทัง้ สิ้น 2,121 คน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 33,534 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) ซึ่งได้ยึดแนวทางการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2556 ตามจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
(Student Achievement) 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่องและใช้ทักษะใน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย (Communicative skills) 3. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะและอยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง (Sufficiency & Public Mind) 4. นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)
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5. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือก ที่หลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น
ออกกลางคัน 6. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ ย นแปลงในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม (ASEAN Community) 7. สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ งได้ รับ การพั ฒ นาอย่ างเต็ ม
ศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality
Schools) 8. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา(Effective Service Areas) {2-3}
จากจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จะเห็นว่าการที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะ
บรรลุ ผลตามจุดเน้ นที่ก าหนดได้ นั้น ต้อ งอาศั ยจากการร่วมมื อร่วมใจกั นในการปฏิบั ติ งานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสิ่งสาคัญที่จะทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
และทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยมีความตระหนัก
และเห็นความสาคัญ ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 จึ งมี ค วามสนใจจะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ข องแรงจู ง ใจในกั บ ประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35
2. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ตัวแปรที่ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามแนวคิดทฤษฎี
สองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s
Two-Factors Theory) ประกอบด้วย
1. ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับ
3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
6. ด้านนโยบายและการบริหารงาน
7. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
8. ด้านความมั่นคงในงาน
9. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
10.ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย
1. ด้านความตรงต่อเวลา
2. ด้านความถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. ด้านบรรลุเป้าหมาย

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบั ติ งาน ประสิ ท ธิภาพการปฏิ บั ติงาน และความสั มพั นธ์ข องแรงจูงใจกั บ ประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ทาการสุ่มตัวอย่างและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม จานวน 366 ชุด โดยนามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อคานวณหา
ค่าสถิติต่างๆ เพื่อตอบปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการศึกษา พร้อมทั้งนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป
ตารางประกอบคาบรรยาย แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 1. เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 2. เป็นคาถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงาน 2) ด้านการได้รับการยอมรับ 3) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4) ด้านความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 6) ด้านนโยบายและการบริหารงาน 7) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 8) ด้านความ
มั่นคงในงาน 9) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และ 10) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นแบบประมาณค่า 3.
เป็นคาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านความตรงต่อเวลา 2)
ด้านความถูกต้อง มีคุณ ภาพและมาตรฐาน และ 3) ด้านบรรลุเป้าหมาย เป็นแบบประมาณค่า และ 4. เป็นการหา
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 35 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามจากทั้งหมด 366 คน จาแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จานวน 242
คน และเป็นเพศชาย จานวน 124 คน จาแนกตามอายุ ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 38 ปีขึ้นไปมากที่สุด จานวน 160 คน
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-38 ปี จานวน 122 คน และมีอายุระหว่าง 23-30 ปี จานวน 84 คน จาแนกตามระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 220 คน รองลงมา ได้แก่ ระดับปริญญาโท
จานวน 146 คน จาแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-20 ปี มากที่สุด
จานวน 161 คน รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบั ติงาน 21 ปี ขึ้นไป จานวน 138 คน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี น้อยที่สุด จานวน 67 คน
2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการยอมรับมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความ
มั่นคงในงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน และด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2.1 ด้านความสาเร็จในการปฏิบัตงิ าน
พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อยดังนี้ ท่านมีความพึงพอใจและภูมิใจในผลงานที่สาเร็จมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านปฏิบัติงานให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ท่านปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด และท่านมีความสามารถในแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัตงิ านมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2.2 ด้านการได้รับการยอมรับ
พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ด้านการได้รับการยอมรับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ ภาคีเครือข่ายให้ความศรัทธาในความสามารถของท่านมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ผลงานของท่านได้รับการ
ยอมรับยกย่องและให้เกียรติจากผู้บังคับบัญชา ท่านคือบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมต่อความสาเร็จของงานในหน่วยงานของ
ท่านและเพื่อนร่วมงานขอคาปรึกษาและคาแนะนาในการปฏิบัติงานจากท่านเป็นประจามีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2.3 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ท่านได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความถนัดและความสามารถของท่านมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ลักษณะของงานที่ท่านปฏิบัติ เป็นงานที่มีความท้าทายและมีความน่าสนใจ งานที่ท่านปฏิบัติมีโอกาสได้ใช้
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ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และท่านสามารถตัดสินใจได้ และงานที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการ
ปฏิบัตงิ านมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2.4 ด้านความรับผิดชอบ
พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ท่านปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ท่านได้รับผิดชอบงานหลักของหน่วยงาน ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเมื่อได้รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น และ
ท่านมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัตงิ านมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2.5 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ด้ า นความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ
เรีย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ยดั งนี้ หน่ ว ยงานของท่ านสนั บ สนุ น การเข้ าร่วมฝึ ก อบรม เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้อ ย่ า ง
สม่าเสมอมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนตาแหน่งอย่างเหมาะสม ท่านได้รับผิดชอบงานที่สาคัญมาก
ขึ้น และท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
ตามลาดับ
2.6 ด้านนโยบายและการบริหารงาน
พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ด้านนโยบายและการบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อยดังนี้ หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์นโยบายเป้าหมายหรือแผนงานให้รับรู้ทั่วกันมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด หน่วยงานของท่านได้มีการกาหนดนโยบายหรือเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ท่านมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน และท่ า นสามารถน านโยบายไปสู่ การปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2.7 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ เรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อยดังนี้ ท่านปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานด้วยความรู้สึกสบายใจและมีความสุข และท่านได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยสูงสุด บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
และท่านได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2.8 ด้านความมั่นคงในงาน
พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ด้านความมั่นคงในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไป
หาน้อยดังนี้ หน่วยงานของท่านมอบหมายงานให้ท่านปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ท่านปฏิบัติงานด้วยความ
เข้าใจซึ่งกันและกันกับผู้บังคับบัญชา ท่านมีความรู้สกึ มั่นคงในตาแหน่งและหน้าที่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และท่าน
ได้รับความคุ้มครองต่อการปฏิบัติงานจากหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
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2.9 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการเพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าตอบแทนที่ได้มี
ความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ รายได้จากเงินเดือนของท่านเหมาะสมกับความสามารถและปริมาณงานที่
ได้รับ และ ทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกองทุนเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ตามลาดับ
2.10 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิ าน
พบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ
เรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ยดั ง นี้ หน่ ว ยงานของท่ า นจั ด บริ เวณที่ ท างานเป็ น สั ด ส่ ว นสะดวกต่ อ การติ ด ต่ อ
ประสานงานและการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สถานที่ทางานของท่านเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานได้อย่าง
เหมาะสมกับสายงาน สภาพทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกของที่ทางานมีความปลอดภัยต่อชีวิต และอุปกรณ์
ปฏิบัติงานมีจานวนเพียงพอและสะดวกต่อการติดต่อประสานงานและการปฏิบัติงาน มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการในปฏิบัตงิ าน
พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความถูกต้องมี
คุณภาพและมาตรฐานมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ด้านบรรลุเป้าหมาย และด้านความตรงต่อเวลามีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
3.1 ด้านความตรงต่อเวลา
พบว่ า ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานของข้ า ราชการครู ในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ด้านความตรงต่อเวลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไป
หาน้อยดังนี้ ท่านปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เพื่อให้งานออกมามี คุณภาพ และมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานท่านสามารถแก้ปัญหานั้นให้ลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว
ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้ในเวลาอันรวดเร็วเพื่อให้งานออกมาดีท่ีสุด และท่าน
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ คาสั่งของผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน ให้แล้วเสร็จด้วยความรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ตามลาดับ
3.2 ด้านความถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน
พบว่า ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานของข้ าราชการครู ในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ด้านความถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรีย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ยดั ง นี้ ท่ า นปฏิ บั ติ ง านให้ ส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ว างไว้ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ท่ า นมี
ความสามารถในแก้ไขปัญ หาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ท่านมีความพึงพอใจและภูมิใจในผลงานที่
สาเร็จ และท่านปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
3.3 ด้านบรรลุเป้าหมาย
พบว่า ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานของข้ าราชการครู ในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ด้านบรรลุเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหา
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น้อยดังนี้ ผลการปฏิบัติงานของท่านเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการปฏิบัติงานของท่านทาให้
ลดการใช้กาลังคน ผลการปฏิบัติงานของท่านทาให้ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานลดลงและผลการปฏิบัติงานของท่านทาให้
หน่วยงานเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
4. ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
พบว่า ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.01 ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเรียงตามลาดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 ด้าน ได้ดังนี้ ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีระดับ
ความสัมพันธ์ต่าสุด คือ ด้านความมั่นคงในงาน

สรุปผลและอธิปรายผล
1. แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
โดยรวมทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน 2) ด้านการได้รับการยอมรับ 3) ด้านลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ 4) ด้านความรับผิดชอบ 5) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 6) ด้านนโยบายและการบริหารงาน 7) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 8) ด้านความมั่นคงในงาน 9) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และ10) ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 มีความเห็นว่า ผู้บริหารเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความใส่ใจในรายละเอียดของผู้ใต้บังคับบัญชารวมไป
ถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และนอกจากนี้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ยังมี
นโยบายในการขับเคลื่อนและพัฒนาข้าราชการครู ในทุกระดับ ให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของ
ตน อันจะนาไปสู่การมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีการสนับสนุนส่งเสริมในสิ่งอานวยความสะดวกทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้ข้าราชการครูได้มีกาลังใจในการปฏิบั ติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (มน
สุ นี ย์ โนจั น ทร์, 2556) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การสร้างขวัญ และก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรครู :
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราช อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
ขวัญ และกาลังใจของบุคลากรครูตามแนวคิดทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิราช อาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา โดยรวมทั้ง 10 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
1.1 ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มี
ความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานที่ตนได้ลงมือปฏิบัติมีความสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ ในระยะเวลาที่กาหนดและ
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (พรศิลป์ ศรี
เรืองไร, 2553) ได้ทาการศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยสรุปผลคือ ด้านความสาเร็จในการทางาน พบว่า มีปัจจัยในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก
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1.2 ด้านการได้รับการยอมรับ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการภาคีเครือข่ายให้ความศรัทธาในความสามารถที่ประจักษ์ ซึ่งมีผลงาน
เป็นที่ได้รับการยอมรับยกย่องทั้งจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน หรือเป็นบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมต่อความสาเร็จ
ของงานหลักในหน่ วยงาน สามารถให้คาปรึกษาและคาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ (สุธานิธ์ิ นุกูลอึ้งอารี, 2555) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน): กรณีพนักงานบริษัท การบินไทยฯ สานักงานใหญ่ ” จากการศึกษาพบว่า การได้รับการ
ยกย่องยอมรับนับถือ พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความถนัดและความสามารถของ
ตนเองโดยงาน ที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลาในการปฏิบัติ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มี
ความท้าทาย น่าสนใจ มีโอกาสได้แ สดงความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบงานได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ (อริญชญา วงศ์ใหญ่, 2558) ได้ทาการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติอยูใ่ นระดับที่มาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64
1.4 ด้านความรับผิ ดชอบ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บั ติงานของข้าราชการครู ในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ได้มีอานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ จึงทาให้สามารถ
ท างานได้ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ รวมไปถึ ง การได้ รั บ ผิ ด ชอบงานหลั ก ของหน่ ว ยงานซึ่ ง ตรงกั บ ความรู้
ความสามารถของตนเอง จึ งท าให้ ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ (ประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์, 2556) ได้ศึกษา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักราชเลขาธิการ : ศึกษากรณีแรงจูงใจ จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับมาก
1.5 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในหน่วยงานมีการสนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนความรู้อย่ างสม่าเสมอ เช่น การเข้า
รับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้เลื่อนตาแหน่ งอย่างเหมาะสมได้รับผิดชอบ
งานที่สาคัญมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาให้มีโอกาสก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่
อย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ (โชติ ก า ระโส, 2555) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านโดยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในระดับมาก
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1.6 ด้านนโยบายและการบริหารงาน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่
ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากในหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายเป้าหมายหรือแผนงานให้รับรู้ทั่วโดยทั่ว
กัน มีการกาหนดนโยบายหรือเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน โดยมีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และนโยบายที่กาหนดสามารถไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ปฐมวงค์ สีหาเสนา, 2557) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตาบลค่ายเนินวงตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนินวง ตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา
พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
1.7 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานด้วยความสบายใจ และมีความสุข ได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่ง
กันและกันเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (วนิดา ประดิษฐ, 2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พบว่า ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
1.8 ด้านความมั่นคงในงาน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัด
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในหน่วยงานมีการปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันกับผู้บังคับบัญชา ได้รับ
ความคุ้มครองต่อการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน และได้รับมอบหมายให้ปฏิ บัติงานอย่างต่อเนื่ อง ทาให้มีความรู้สึก
มั่นคง ในตาแหน่งและหน้าที่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (วนิดา ประดิษฐ, 2554)
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีลพบุรี พบว่ามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความมั่นคงในงานในระดับมาก
1.9 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุกข้อ อยู่
ในระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารมี ค วามเพี ย งพอต่ อ ค่ า ครองชี พ ในปั จ จุ บั น โดย
ค่าตอบแทนที่ได้มีความเหมาะสมกับความสามารถ ปริมาณงานและภาระงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ทางราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดกองทุนเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมได้อย่ างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฐากูร
ปาละนันทน์ (2554) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชนสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า บุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชนมีแรงจูงใจด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ใน
ระดับมาก เพราะบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชนได้รับเงินต่าง ๆ จากทางราชการในอัตราที่เหมาะสม ได้แก่ เงินเดือน
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือบุตร มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ ที่บุคลากรสังกัดวิทยาลัย
ชุมชนสามารถเบิกได้ตามระเบียบของราชการ
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1.10 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในหน่วยงานมีการจัดบริเวณที่ทางานอย่างเป็นสัดส่วนสะดวกต่อการติดต่อ
ประสานงานและการปฏิบัติงาน มีการเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานได้อย่างเหมาะสมกับสายงาน ในหน่วยงานมี
อุปกรณ์ในการอานวยความสะดวกอย่างครบถ้วน สามารถใช้การได้ดี และสภาพทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ของที่ทางานมีความปลอดภัยต่อชีวิต ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุธานิธ์ิ นุกูลอึ้งอารี, 2555) ได้ทาการศึกษา
วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน): กรณีพนักงานบริษัท การบินไทยฯ
สานักงานใหญ่ ” จากการศึกษาพบว่า 1. พนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติง าน ณ สานักงานใหญ่
มีความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน ในระดับมาก
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
35 โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ า ในการปฏิบัติงานแต่ละงานนั้นในด้านของประสิทธิภาพ
ด้านปฏิบัติงาน จะต้องคานึงถึงความถูกต้อง ความมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วเพื่อให้
เสร็จทันเวลาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานวางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สมยศ แย้มเผื่อน,
2551) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร
วิสส จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียน มารีน เซอร
วิสส จากัด (มหาชน) ด้านคุณภาพความถูกต้อง ด้านเป้าหมาย และด้านเวลา พบว่า พนักงานมีระดับประสิทธิภาพใน
การทางานโดยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
2.1 ด้านความตรงต่อเวลา ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพด้านความตรงต่อเวลา ของข้าราชการครู
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าข้าราชการ
ครูป ฏิ บั ติ งานด้ วยความตั้ งใจ เพื่ อ ให้ งานออกมามี คุ ณ ภาพ และมี ก ารปรับ ปรุงงานอย่ างต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่คาสั่งของผู้บังคับบัญ ชาและหัวหน้างานให้แล้วเสร็จด้วยความรวดเร็ว เมื่อมีปัญ หา
เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง านสามารถแก้ ปั ญ หานั้ น ให้ ลุ ล่ ว งได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และท่ า นสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้ในเวลาอันรวดเร็วเพื่อให้งานออกมาดีท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สมยศ
แย้มเผื่อน, 2551) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มา
รีน เซอรวิสส จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียน มา
รีน เซอรวิสส จากัด (มหาชน) ด้านเวลา พบว่า พนักงาน มีระดับประสิทธิภาพในการทางานอยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านความถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง มี
คุณภาพและมาตรฐาน ของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวม อยู่ใน
ระดั บมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ข้าราชการครูส ามารถปฏิบั ติงานให้ส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ท่ีวางไว้ได้ทั นตาม
ระยะเวลาที่กาหนดสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานและทาให้เกิดความพึงพอใจและ
ภูมิใจในผลงานที่สาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จากัด (มหาชน) ด้านคุณ ภาพ
ความถูกต้อง พบว่า พนักงานมีระดับประสิทธิภาพในการทางานอยูใ่ นระดับมาก
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2.3 ด้ า นบรรลุ เป้ า หมาย ผลการศึ ก ษา พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านบรรลุ เป้ า หมายของ
ข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ สามารถทาให้ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
รวมไปถึ งการใช้ ก าลั งคนลดลงลด และผลของการปฏิ บั ติ งานท าให้ ห น่ ว ยงานเป็ น ที่ ย อมรั บ แก่ ส าธารณชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (รัตน์ชนก จันยัง, 2556) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลกาไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลกาไร ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
การทางานให้บรรลุเป้าหมายมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สมยศ แย้มเผื่อน
, 2551) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร
วิสส จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียน มารีน เซอร
วิสส จากัด (มหาชน) ด้านเป้าหมาย พบว่า พนักงานมีระดับประสิทธิภาพในการทางานอยูใ่ นระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขต
พื้ นที่การศึก ษามัธยมศึกษา เขต 35 ในภาพรวมมี ความสั มพั นธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิติท่ี 0.01 ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเรียงตามลาดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย 3 ด้าน ได้ดังนี้ ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีระดับ
ความสัมพันธ์ต่าสุด คือ ด้านความมั่นคงในงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข้าราชการครู คือคนหรือมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต
มีจิตใจ มีอารมณ์และความต้องการที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยในการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้น
นโยบายหรือการบริหารงานของหน่วยงานจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการดาเนินงานจะต้องคานึงถึง
ความสัมพันธ์ของบุคคลด้วย เพราะจะทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ ข้าราชการครูจะต้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน เพื่อให้ข้าราชการครู
ในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่นั้นก็เป็นปัจจัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนการ
บริห ารงานของหน่ วยงาน จึงมี ค วามจาเป็ น ที่จะต้ องให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ข้าราชการครูในหน่ วยงานด้ วยการสร้าง
แรงจูงใจในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้งานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายขององค์กรภายในเวลาที่
ก าหนด ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ (มยุ รี บุ ญ เยี่ ย ม, 2558) ได้ ท าการ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุ คลากร วิทยาลัยการอาชีพสังขะ พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพ
สังขะ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง เรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ข องแรงจู ง ใจกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก
ดร. นันทิมา นาคาพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อ มกับ นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนเสด็จวน
ชยางค์ กู ล วิท ยา และ นายโสภณ ศรีวิชั ย ผู้ อ านวยการชานาญการพิ เศษ โรงเรีย นประชาราชวิ ท ยา ที่ ให้ ค วาม
อนุเคราะห์ตรวจสอบ แนะนา ให้คาปรึกษา แก้ไขให้มีความถูกต้องจนสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ี
ขอบพระคุณ ข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยดี ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ท่ีช่วยเป็นกาลังใจที่
ส าคั ญ แก่ผู้ ศึ ก ษา ตลอดจนอาจารย์ ป ระจ าสาขาวิช า เพื่ อ น ๆ สาขาวิช าการบริห ารการศึ ก ษาที่ค อยให้ ก าลั งใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาด้วยดีตลอดเวลาที่ผู้ศกึ ษาได้ศกึ ษาเล่าเรียน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในครั้งนีม้ ีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างแรงจูงใจของข้าราชการครูในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุดต่อไป ผู้ศึกษา
ขอมอบคุณงามความดีแด่ทุก ๆ ท่านที่กล่าวมาข้างต้นไว้ ณ โอกาสนี้
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ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1
The relationship between organization culture and the learning organization
in opportunity expansion school, Phayao Primary Educational Service Area
Office 1.
วนิษา สายหยุด1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Wanisa Saiyud1* and Nanthima Nakaphong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒ นธรรมองค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่
บุคลากรทางการศึกษา จากการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน จานวน 28 โรงเรียน รวม
201 คน แล้วนาไปสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม โดยมีหน่วยเป็นโรงเรียน ได้จานวน 15 โรงเรียน รวม 215 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน พบว่า
1. วั ฒ นธรรมองค์ ก รของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
วัฒนธรรมการมีส่วนรวม มีระดับสูงสุด รองลงมา วัฒนธรรมแบบพันธกิจ วัฒ นธรรมการปรับตัว และวัฒ นธรรม
เอกภาพ มีระดับต่าสุด
2. องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ข องโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
การเป็นบุคคลที่รอบรู้ มีระดับสูงสุด รองลงมา การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การมีรูปแบบความคิด การคิดอย่างเป็น
ระบบและการสร้างวิสัยทัศน์รว่ มกัน มีระดับต่าสุด
3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 ในระดับสูงมาก
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : wanisasci117@hotmail.com
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คาสาคัญ: วัฒนธรรมองค์กร องค์กรแห่งการเรียนรู้

Abstract
The objectives of this study were to study the level of organizational culture and learning organization
of Educational Opportunity Expansion Schools under Phayao Primary Educational Service Area Office 1 and to
examine the relationship between organizational culture and learning organization of Educational Opportunity
Expansion Schools under Phayao Primary Educational Service Area Office 1 . The samples consisted of 2 0 1
educational personnel from 28 Educational Opportunity Expansion schools by using Krejcie & Mogan to define the
sample size and drawn by using the method of multi-stage random sampling and that of sample random
sampling according to the schools classification to get 215 educational personnel from 15 schools. The tool used
to collect the data was a rating scale questionnaire. The statistical analyses were frequency, percentage, mean
standard deviation and Pearson’s product–moment correlation coefficient.
The findings of this study were as follow:
1. The level of organizational culture of Educational Opportunity Expansion Schools under Phayao
Primary Educational Service Area Office 1 as a whole and each individual aspect were at high level by ranking
from the highest to the lowest mean as follows: involvement Culture, mission Culture, adaptability Culture and
consistency culture, respectively.
2. The learning organizational of Educational Opportunity Expansion Schools under Phayao Primary
Educational Service Area Office 1 as a whole and each individual aspect were at high level by ranking from the
highest to the lowest mean as follows: personal mastery, team Learning, mental models, systematic thinking,
shared vision and respectively.
3. The relationship between organization culture and learning organization of Educational Opportunity
Expansion Schools under Phayao Primary Educational Service Area Office 1 , in overall has the positive
relationship in high level, there were statistically significant different at .01.
Keywords: Organization culture, The learning organization

บทนา
ท่ามกลางกระแสโลกาภิ วัตน์ (Globalization) รวมทั้งความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
เครื อ ข่ า ย ได้ ท าให้ เกิ ด กระแสการเปลี่ ย นแปลงได้ ส่ ง ผลให้ เกิ ด ระบบเศรษฐกิ จ ในรู ป แบบใหม่ มุ่ ง เน้ น ความรู้
ความสามารถทั้งระดับปัจเจกบุคคล และองค์กร ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง การศึกษา และความเปลี่ยนแปลง
นี้เองส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ส่งผลกระทบต่อองค์กรและการบริหารงานภายในองค์กร โดยเฉพาะ
เรื่องวัฒนธรรมการบริหารองค์กร เพราะวัฒนธรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพจะทาให้องค์กรนั้นได้รับผลประโยชน์
สูงสุดโดยเสียต้นทุนต่าสุด (อโณมา ตงตะแบก, 2545, หน้า 3 อ้างอิงใน (เพชร มาตยะขันธ์, 2556, หน้า 1) ด้วยปัจจัย
ที่เกิดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง
ส่งผลกระทบกับการดาเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลให้เวทีการแข่งขั นที่เคยจากัดอยู่ในวงแคบ ๆ
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ขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมทั่วโลก อีกทั้งแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่ทั้งการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management) การจั ด การคุ ณ ภาพ (Quality Management) การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain
Management) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยคนเป็นพลังขับเคลื่อน ที่สาคัญ ซึ่งคนก็ไม่ใช่
ต้นทุน แต่เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) เพราะในตัวคนมีทักษะและประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดความชานาญซึ่งเป็น
“ทุ น ความรู้ (Knowledge Capital) จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า งค่ า นิ ย มขององค์ ก ร (Corporate Value) และวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
(Corporate Culture) ที่ดี ความรู้ภายใต้บริบทเฉพาะมักแฝงอยู่ในภาษา วัฒ นธรรม หรือประเพณี นักวิพากษ์ ลัทธิ
จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม กล่าวว่าการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมเดี่ยว ทาให้ความรู้ท้องถิ่นบางอย่างถูกทาลายลง ทา
อย่างไรให้ความรู้ในทางปฏิบัติ ซึ่งมักเป็ นที่ทราบกันในตัวคนหรือกลุ่มคน ถูกปรับเปลี่ยนและจัดการอย่างเป็นระบบ
(Knowledge Management) เพื่อรักษาองค์กรไว้ ซึ่งจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ ให้ความรู้ทั้งหลายนั้นกลายเป็น
ความรู้ท่ีเกิดประโยชน์สาหรับคนทั้งองค์กร เพื่อการก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพราะ
“ความรู้” คือ “อานาจ”
สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) ซึ่ง “ความรู้หรือต้นทุนทางปัญญา” ได้
กลายมาเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิต และถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งขององค์กร เนื่องจากความรู้
สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงของการแข่งขัน และเปรียบเสมือนอาหารที่หล่อเลี้ยงให้องค์กรเจริญเติบโต องค์กร
ที่ต้องการอยู่รอดและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการ
ให้ความสาคัญกับความรู้หรือต้นทุนทางปัญญา และด้วยการพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Marquardt, 1996. :
17) องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรที่สามารถพัฒนาและขยายความสามารถในการสร้างอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง
และองค์กรแห่งการเรียนรู้จะมีการปรับการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอด รวมทั้งเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาความสามารถในการ
สร้างสรรค์ให้ดยี ิ่งขึน้ Senge (1991 , อ้างอิงใน (ยุรพร ศุทธรัตน์, 2552, หน้า 23)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 เรื่อง การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 สวนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรูข้ ้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้
ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุ ค ลากรที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพและมี ก ารเรีย นรู้ร่วมกั น ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ราชการของส่ วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
วัฒ นธรรมองค์กรเปรียบเสมือนแบบแผนของสิ่งประดิษฐ์ บรรทัดฐาน ค่านิยม และข้อสมติฐานพื้นฐาน
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ใช้การได้ดีเพียงพอที่จะนามาสอนให้แก่ผู้อื่นในสังคม ซึ่งจะมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
วัฒนธรรม เป็นกระบวนการเรียนรูท้ ่ีมีผลลัพธ์มาจากการเลือกและประสบการณ์ ทาให้องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี
แบบแผน มีระเบียบการประพฤติ รวมทั้งพฤติกรรมที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็นนิสัยและความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ
ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ วัฒนธรรมทาให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ระเบี ย บ ผลของวั ฒ นธรรมจะออกมาในรู ป จริย ธรรม ตลอดจนค่ า นิ ย มที่ ใช้ในการตั ด สิ น ใจหรื อ วิ นิ จ ฉั ย สั่ งการ
จริยธรรมองค์กรถือเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานขององค์ กรเกิดความก้าวหน้าและส่งผลให้องค์กรได้รับ
ความเชื่อถือจากสังคม ดังนั้นองค์กรทุกประเภทจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนาจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไข
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ปัญหาองค์กรอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ท่ีดี อันนามาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าใน
ระยะยาวขององค์กร
จากความสาคัญของวัฒ นธรรมองค์กรและองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด
สานัก งานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 เพื่ อใช้เป็น ข้อมูลในการกาหนดแนวทางการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับโรงเรียนสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ ่ยี ั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาวัฒ นธรรมองค์กรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 (2) เพื่อศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒ นธรรมองค์กรกับ องค์กรแห่ งการเรียนรู้ข องโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา ในสังกัดสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
องค์กรแห่งการเรียนรู้
1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้
2) การมีรูปแบบความคิด
3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
4) การเรียนรู้รว่ มกันเป็นทีม
5) การคิดอย่างเป็นระบบ

วัฒนธรรมองค์กร
1) วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
2) วัฒนธรรมเอกภาพ
3) วัฒนธรรมการปรับตัว
4) วัฒนธรรมแบบพันธกิจ

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
สมมติฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวก

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 จานวน 28 โรงเรียน รวมทั้งสิน้ 410 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน จานวน 28 โรงเรียน ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 201 คน แล้ว
นาไปสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) โดยมีหน่วยการสุ่มตัวอย่างเป็นหน่วยโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 15 โรงเรียน จานวน 215 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่สังกัด ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยวางแผนและปฏิบัติการ ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงจากวิทยาลัยการศึกษา เพื่อขอความร่วมมือไปยังโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 จานวน 15 แห่ง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาเป็นผูใ้ ห้ข้อมูลตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
3.2 ผู้วิจัยดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อนัดหมายในการเก็บรวมรวมแบบสอบถาม
3.3 ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง และตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามจานวน 215 ฉบับ ได้กลับคืนมาจานวน 210 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.67
3.4 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ลงรหัสให้คะแนนตามน้าหนักแต่ละข้อบันทึกผลลงคอมพิวเตอร์แล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป จากนั้นนาผลการคานวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาทาการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสถิติ
คอมพิวเตอร์มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย(mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒ นธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งกรเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษา ในสังกัด ส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษา พะเยา เขต 1 ใช้วิธีการวิเคราะห์ แบบ
สหสั ม พั น ธ์อ ย่ างง่าย โดยการหาค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ข องเพี ยร์สั น (Pearson’s moment-product correlation
coefficient)
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ผลการศึกษา
1. จากการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมองค์ ก รของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน พบว่า วัฒนธรรม
องค์ ก รโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก เรีย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ย ดั งนี้ ด้ า น
วัฒนธรรมการมีส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมแบบพันธกิจ ด้านวัฒนธรรมการปรับตัว
และด้านวัฒนธรรมเอกภาพ มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด ตามลาดับ
1.1 วัฒ นธรรมองค์ ก รของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนรวมโดยรวมรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนทางานร่วมกัน เป็นทีมและให้ความสาคัญกับการ
ท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งสายงาน มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมา ได้ แ ก่ โรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ความ
เจริญก้าวหน้าการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนบุคลากรมีส่วนร่วมในวางแผนงานบริหารในโรงเรียน โรงเรียนมี
การกระจายอานาจให้บุคลากรในโรงเรียนมี โอกาสตัดสินใจในงานที่ตนรับผิดชอบ และโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรในโรงเรียนทุก มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
1.2 วัฒ นธรรมองค์ ก รของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านวัฒนธรรมเอกภาพโดยรวมรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันกาหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้บุคลากรใน
โรงเรียนทราบทุกคน บุคลากรในโรงเรียนมีการประสานงานกันในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง
อย่างเต็มความสามารถ บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและนาไปเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติในการทางานไปในทิศทางเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
1.3 วัฒ นธรรมองค์ ก รของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านวัฒนธรรมการปรับตัวโดยรวมรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนมีวิธีการทางานที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน ทาให้งานมี
คุ ณ ภาพ มี ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด รองลงมา ได้ แ ก่ โรงเรีย นส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในโรงเรีย นผลิ ต สื่ อ /นวัต กรรม
บุคลากรในโรงเรียนมีวิธีการทางานที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก บุคลากรในโรงเรียน มีการปรับปรุงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและ
การเปลี่ ย นแปลงของสั งคมโลก เพื่ อ น าไปสู่ ค วามส าเร็จ ของงาน และโรงเรีย นมี ก ารส ารวจความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการและนาข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการมาใช้ปรับปรุงการบริหารงานในโรงเรียน มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
1.4 วัฒ นธรรมองค์ ก รของโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านวัฒนธรรมแบบพันธกิจโดยรวมรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนยึดกรอบแนวทางการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์และพันธกิจ
ของโรงเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนรวมกันกาหนดวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และพันธกิจของโรงเรียนที่ บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันกาหนดแผนปฏิบัติงาน แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และพันธกิจของโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ และผู้บริหารโรงเรียนมี
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วิสัยทัศน์แสดงให้เห็นถึงทิศทางการบริหาร และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ี
วางไว้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2. จากการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
การเป็นบุคคลที่รอบรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุ ด รองลงมา ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมีรูปแบบความคิด
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบและด้านการสร้างวิสัยทัศน์รว่ มกัน มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด ตามลาดับ
2.1 องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้โดยรวมรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒ นาตนเอง เพื่ อให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและเพิ่ม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนจัดให้มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของ
บุคลากร มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
2.2 องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านการมีรูปแบบความคิดโดยรวมรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด รองลงมา ได้ แ ก่ บุ ค ลากรในโรงเรีย นสามารถพั ฒ นาความคิ ด ความเชื่ อ ของตนเองในการปฏิ บั ติ งานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง บุคลากรในโรงเรียนสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์ ในปัจจุบันเข้ากับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกัน โรงเรียนส่งเสริมบุคลากรให้ความสาคัญกับการวิเ คราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และบุคลากร ในโรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
2.3 องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์โดยรวมรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนเกิดความตระหนักพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา ได้ แก่ โรงเรีย นให้ บุ ค ลากรมี ส่ วนร่ว มในการก าหนดวิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และเป้ า ประสงค์ ข องโรงเรีย น
โรงเรียนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายของโรงเรียน และโรงเรียนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างภาพ
อนาคตของโรงเรียน มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
2.4 องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมโดยรวมรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรทางานร่วมกันเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียน
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรสร้างทีมงานและทางานร่วมกันระหว่างทีมงานภายในโรงเรียน โรงเรียนสร้างความ
ตระหนั ก ให้ แ ก่ บุ ค ลากรเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะ และวิธีคิดในการปฏิบัติงาน และโรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศข้ อมูล
ข่าวสารและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้กับบุคลากรได้ใช้ประโยชน์รว่ มกัน มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
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2.5 องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบโดยรวมรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก เรี ยงลาดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ บุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถคิดอย่างมีเหตุผล เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาพรวมและภาพย่อย
ของโครงสร้าง ของงานต่าง ๆ ได้ดี โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในการกาหนดแนว
ทางการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมีระบบ
ความคิดอย่างมีเหตุผลและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรบูรณาการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ และบุคลากร ในโรงเรียนมีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
บูรณาการเป็นความรู้ แนวทาง หรือแนวคิดใหม่อย่างเป็นระบบ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 ในระดับสูงมาก ซึ่งตรงกับสมมติฐานของงานวิจัย โดยวัฒ นธรรมองค์กรด้านวัฒ นธรรมการมีส่วนร่วมมี
ความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้มากที่สุด

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. วั ฒ นธรรมองค์ ก รของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า วัฒ นธรรมองค์กรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก เรีย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ย ดั งนี้ ด้ า นวั ฒ นธรรมการมี ส่ ว นรวม มี ค่ า เฉ ลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
รองลงมา ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมแบบพันธกิจ ด้านวัฒนธรรมการปรับตัว และด้านวัฒนธรรมเอกภาพ มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด ตามลาดับ
2. องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ข องโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมา ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมีรูปแบบความคิด ด้านการคิดอย่างเป็นระบบและด้า นการ
สร้างวิสัยทัศน์รว่ มกัน มีคา่ เฉลี่ยต่าที่สุด ตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรูข้ องโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 ในระดับสูงมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนมีการสร้างค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันเกี่ยวกับหน้าที่ มีการ
กระจายอานาจให้บุคลากร มีส่วนร่วมในวางแผนบริหารงานในโรงเรียนและความรับผิดชอบของงาน ภารกิ จ รวมถึง
การทางานในองค์กรที่ให้ความสาคัญแก่บุคลากร ซึ่งค่านิยมและความเชื่อเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และพันธกิจของโรงเรียนที่กาหนดร่วมกัน ด้วยเหตุ
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นี้จึงทาให้วัฒ นธรรมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.1 ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนรวม พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางานร่วมกันเป็นทีมและให้ความสาคัญกับการทางาน
ร่วมกันระหว่างสายงานต่าง ๆ ให้ความสาคัญกับความเจริญก้าวหน้าการปฏิบัติงานของบุคลากร เปิดโอกาสให้มีการ
พัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรในโรงเรียน บุคคลากรมีส่วนร่วมในวางแผนงานบริหารในโรงเรียน โดยโรงเรียนมีการ
กระจายอานาจให้บุคลากรในโรงเรียนมีโอกาสตัดสินใจในงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สราวุธ สี
สองไชย, 2556) ที่ ได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ระหว่ างวัฒ นธรรมองค์ ก รกั บ การเป็ น องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ข องคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าวัฒนธรรมองค์กรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของ
ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนรวม อยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านวัฒ นธรรมเอกภาพ พบว่า วัฒ นธรรมองค์กรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านวัฒนธรรมเอกภาพ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันกาหนดและชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนให้บุคลากรในโรงเรียนทาความเข้าใจและทราบกันทุกคน เพื่อให้เกิดทศนคติในการทางานไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีการประสานงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้อง
กั บ แนวความคิ ด ของเดนิ สั น ได้ ก ล่ า วว่ า วั ฒ นธรรมเอกภาพ เป็ น ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ การปฏิ บั ติ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา มีการตกลงร่วมกันในการกาหนดค่านิยม มีการกาหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน
ของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ มีความร่วมมือประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษา มีความรัก และ
รูส้ ึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน
1.3 ด้านวัฒนธรรมการปรับตัว พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านวัฒนธรรมการปรับตัว โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีวิธีการทางานที่ยืดหยุ่น มีการปรับปรุงพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
วิธีการทางานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม บริบทของสังคมโลกที่เกิดการเปลี่ ยนแปลง โดยมีการสนับสนุนให้มีการ
ผลิตสื่อนวัตกรรม และมีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการบริหารงานใน
โรงเรียน เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สราวุธ
สีสองไชย, 2556) ที่ได้ ศึกษาความสัม พั นธ์ระหว่างวัฒ นธรรมองค์กรกับ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าวัฒนธรรมองค์กรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของ
ด้านวัฒนธรรมการปรับตัว อยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านวัฒนธรรมแบบพันธกิจ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านวัฒนธรรมแบบพันธกิจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนมีการแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารที่ชัดเจน สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ร่วมงาน
และร่วมกันกับบุคลากรในโรงเรียนกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และพันธกิจของโรงเรียนที่ชัดเจน ทาให้
บุคลากรในโรงเรียนยึดกรอบแนวทางการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และพันธกิจของโรงเรียน
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีกาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(สราวุธ สีสองไชย, 2556) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ของด้านวัฒนธรรมพันธกิจ อยู่ในระดับมาก
2. จากการวิเคราะห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ยึดปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 เรื่อง การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา
11 สวนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่ างสม่าเสมอ โดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่ างถู ก ต้ อ ง รวดเร็วและเหมาะสมกั บ สถานการณ์ รวมทั้งต้ อ งส่ งเสริม และพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสั งกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ดังนั้นโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจึงต้อง
พั ฒ นาตนเองและพั ฒ นากระบวนการท างาน เพื่ อ ตอบสนองให้ เท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วารสาร เมืองพาน, 2551) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมสถานศึกษากังองค์การแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย พบว่า องค์การแห่ งการเรียนรู้ในสถานศึ กษาระดับประถมศึกษา สังกั ดสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ทุ กด้ านอยู่ในระดั บมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เพชร มาตยะขันธ์ , 2557) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า ความ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อมร สายใจ,
2556) ที่ศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
2.1 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลลากรทุกคนในโรงเรียนได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและเพิ่มความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติ โดยมีการจัดบรรยากาศและแหล่งทรัพ ยากรการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุมณฑา ทายุโก, 2557) ที่ศึกษาภาวะผู้นา
การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารกั บ การเป็ น องค์ ก รแห่ งการเรีย นรู้ข องสถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี ของด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ อยู่ในระดับมาก
2.2 ด้านการมีรูปแบบความคิด พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุค
ปัจจุบัน จึงทาให้สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาความคิด ความเชื่อของตนเองใน
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การปฏิบัติงาน โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ภารดา แควน้อย, 2554) ที่ได้ศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความเป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมในอาเภอเมืองลาปาง พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมในอาเภอเมืองลาปาง ของด้านการมีรูปแบบความคิด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2.3 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างภาพอนาคตของโรงเรียน มี
ส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบายของโรงเรี ยน ทาให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความ
ตระหนักพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เพชร มาตยะขันธ์ , 2557)
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ของด้านการสร้างวิสัยทัศน์รว่ มกัน อยู่ในระดับมาก
2.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรทางานร่วมกันเป็นทีม โดยสนับสนุนให้บุคลากรสร้าง
ทีมงานและทางานร่วมกันระหว่างทีมงานในโรงเรี ยน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะ และวิธี
คิดในการปฏิบัติงาน ทาให้ทุกคนในโรงเรียนมีความตระหนักเห็นถึงความสาคัญของการทางานร่วมกันเป็นทีม และมี
การจัดระบบสารสนเทศข้อมูล ข่าวสาร และเผยแพร่ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ
(อมร สายใจ, 2556) ที่ศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอาเภอเมืองสระแก้ว สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 ของด้านการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2.5 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยรวม อยู่ในระดับมาก
ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีระบบความคิดอย่างมีเหตุผลและเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผลของภาพรวมและภาพย่อยของโครงสร้างงานต่าง ๆ ได้ดี ทาให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อบูรณาการเป็นความรู้ แนวทาง หรือ แนวความคิดใหม่อย่างเป็นระบบ ทาให้บุคลากรสามารถใช้
ข้อมูลสารสนเทศ ในการประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ภารดา
แควน้อย, 2554) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมในอาเภอเมืองลาปาง พบว่า ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับ
มัธยมในอาเภอเมืองลาปาง ของด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒ นธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษา ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา พะเยา เขต 1 ในภาพรวม พบว่ า มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.01 ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
โรงเรียนมีการสร้างค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันเกี่ยวกับหน้าที่ มีการกระจายอานาจให้บุคลากร มีส่วนร่วมใน
วางแผนบริหารงานในโรงเรียนและความรับผิดชอบของงาน ภารกิจ รวมถึงการทางานในองค์กรที่ให้ความสาคัญแก่
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บุคลากร ซึ่งค่านิยมและความเชื่ อเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และพันธกิจของโรงเรียนที่กาหนดร่วมกัน ทาให้งานบรรลุเป้าประสงค์ทีวางไว้ โดยมีการจัด
องค์กรให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่า วสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์
รวมทั้งต้องส่งเสริม และพั ฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับ เปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้ เกิด
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปิยะ ละมูลมอญ, 2556) ได้ศึกษาวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ
0.1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์การกับความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่
ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาวัฒนธรรมเอกภาพ คานึงถึงการกาหนด มีการชี้แจงวัตถุประสงค์
ของเป้ าหมายในการปฏิ บั ติ งานที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในโรงเรีย นเข้ าใจถึ งเป้ าหมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการ
ดาเนินงานให้เป็นไปบรรลุตามเป้าหมาย และผู้บริหารจะต้องมีการสร้างทัศนคติในการทางานไปในทิศทางเดียวกัน
และส่งเสริมให้บุคลากรมีการประสานงานที่รับผิดชอบร่วมกัน
2. ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรควรสร้างภาพอนาคตของโรงเรียนร่วมกัน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายของโรงเรียนร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักในการทางาน
ของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรจะต้องมีส่งเสริมและพัฒนาบุคลลากรให้มี
ความคิดอย่างเป็นระบบ ให้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลและผล และมีการ
พัฒนานาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการกาหนดแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จด้วยความกรุณ าอย่างยิ่งจาก ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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ขอขอบพระคุณ นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี อาเภอแม่ใจ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 นายสิทธิชัย ใจพรม ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
อาเภอแม่ใจ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 และ นายไหว บุญมาเครือ ผู้อานวยการ
โรงเรีย นบ้ านดงอิ น ตา อ าเภอแม่ ใจ สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา พะเยา เขต 1 ที่ ก รุณ าให้
คาแนะนา แก้ไข ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าจนทาให้การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและคณะครู ผู้ ส อนในโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ทุกโรงเรียนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตอบแบบสอบถามอย่างดีย่งิ
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ให้กาลังใจสาคัญใน
การศึกษาระดับมหาบัณฑิตอย่างดีเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้า
ขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (BrainBased Learning) กับการดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน
โรงเรียนแกนนา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
จังหวัดพะเยา
The relationship between education using learning BBL (Brain-Based
Learning) to develop the literacy of students school leaders The office of
educational service area 2 area school district Phayao
อรรถการ สุริยะ1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Auttakan Suriya1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based
Learning) ของโรงเรียนแกนนา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา 2) เพื่อ
ศึกษาการดาเนินงานพัฒ นาการอ่านออก เขียนได้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) ของ
โรงเรียนแกนนา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา 3) เพื่อการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) กับการดาเนินงาน
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนแกนนา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนแกนนา ที่จัดการศึกษาโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) จานวน 47 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึก ษาพบว่า 1) การจัด การศึ กษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) ของ
นักเรียนโรงเรียนแกนนา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) การดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนแกนนา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 จั งหวั ด พะเยา โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก 3) ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างการจั ด
การศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) กับการดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้
ของนัก เรียนโรงเรียนแกนนาในสังกั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 จังหวัด พะเยา ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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คาสาคัญ: การจัดการเรียนรูแ้ บบ BBL (Brain-Based Learning)

Abstract
The purpose of this study were to educate education management process by using a learning of BBL
(Brain-Based Learning), operational performance of literacy development by using a learning of BBL (BrainBased Learning) and the relation between education management process by using a learning of BBL (BrainBased Learning) and operational performance of literacy development of leading school’s students in Phayao
Education Services Area Office 2, Phayao Province. Populations were the directors and teachers who work in
leading school that using BBL (Brain-Based Learning) totaling 47. The tool in this study was a questionnaire. The
data were analyzed by using descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient.
The finding of this study: The education management process by using a learning of BBL (Brain-Based
Learning) and operational performance of literacy development by using a learning of BBL (Brain-Based
Learning) were rated the average scores at high level. The relation between education management process by
using a learning of BBL (Brain-Based Learning) and operational performance of literacy development of leading
school’s students in Phayao Education Services Area Office 2, Phayao Province had relationships with positive
relationship at highest level with statistically significance difference at .01 level.
Keywords: education management process by using a learning of BBL (Brain-Based Learning)

บทนา
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล
สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมี
พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด
ผู้ท่ีมีหน้าที่จัดการศึกษาทุกคนจึงต้องถือว่าตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ ในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้เที่ยงตรงถูกต้องสมบูรณ์ โดยเต็มกาลังจะประมาทหรือละเลยมิได้ เพราะถ้าปฏิบัติให้ผิดพลาดบกพร่องไปด้วย
ประการใด ๆผลร้ายอาจจะเกิดขึ้นกับส่วนรวมและประเทศชาติอย่างมากมาย ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกั นสร้างเสริมรากฐาน
ของชีวิตอันแข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่เยาวชน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ความสามารถ สาคัญที่สุดจะต้องฝึกฝน
เยาวชน อบรมให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดี รู้จักตัดสินใจด้วยเหตุผลและรู้จักสร้างสรรค์ตามแนวทางที่สุจริตยุติธรรม (พระ
บรมราโชวาท, 2524)
พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุงแก้ไข (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 และปรับ ปรุงแก้ไข
(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ได้ระบุความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” หรือเป็นที่จดจาในหมู่ครูว่า “เก่ง ดี มีสุข”
คณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ใน
วันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 โดยนโยบายด้านการศึกษาได้กาหนดไว้ในข้อที่ 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาใน
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ระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่ อสร้างคุณ ภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พั ฒ นาตนได้เต็ม ตาม
ศัก ยภาพ ประกอบอาชีพ และด ารงชีวิต ได้ โดยมี ค วามใฝ่ รู้และทั ก ษะที่ เหมาะสม เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม สร้างเสริม
คุณ ภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒ นากาลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทัง้ ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ (บัลลัง โลหิตเสถียร, 2557)
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และมี
มาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม และให้โรงเรียนทุกโรงเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา อีกทั้ง ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อนาไปใช้ ในชีวิตจริง การอ่านและการเขียนมีความสาคัญอย่าง
มากที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากพบว่าโรงเรียนต่าง ๆ มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน
จากรายงานผลการประเมิน การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยาเขต 2 ปีการศึกษา 2558 พบว่ามีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีจานวนทั้งหมด 11,044 คน มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 896 คน มีปัญหาด้านการอ่าน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ปรับปรุง และปรับปรุง
เร่งด่วน อ่านไม่ออกรวม จานวน 3,340 คน คิดเป็นร้อยละ 30.24 ของทั้งหมด มีปัญหาด้านการเขียน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ ปรับปรุง และปรับปรุงเร่งด่วน และเขียนไม่ ได้ จานวน 4,369 คน คิดเป็นร้อยละ 39.56 ของทั้งหมด จาก
ข้อมูลผลการประเมินการอ่านและการเขียน ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ายังมีนักเรียนจานวนมากที่มีปัญหาด้านการอ่านและ
การเขียนที่จะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสนองนโยบายรัฐบาล ด้านการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ มี วิ จ ารณญาณ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด ไตร่ ต รอง พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ รวมทั้งพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการ เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียน อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป
แนวทางแก้ ปั ญ หาการอ่ า นออกเขี ย นได้ ตามทฤษฎี พั ฒ นาการทางสมอง (Brain – based Learning)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้จัดตั้งโรงเรียนแกนนา ประกอบด้วย 8 โรงเรียน ดังนี้
คือ 1. โรงเรียนบ้านขุนกาลัง 2. โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 3. โรงเรียนบ้านปางถ้า 4. โรงเรียนบ้านควรดง 5. โรงเรียน
อนุบาลจุนบ้านบัวสถาน 6. โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 7. โรงเรียนบ้านไชยสถาน 8. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาวัดพระธาตุ
สบแวน
การเป็นโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูป
แก้ไขปัญหากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น พัฒนาให้
นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ดังนั้น จากความเป็นมาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (BrainBased Learning) เป็นแนวทางหนึ่งในการการดาเนินงานพัฒ นาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน เพื่อบรรลุตาม
เป้ าหมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึงเกิ ด ค าถามการวิ จั ย ว่า โรงเรีย นแกนน าที่ จั ด
การศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) มีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานพัฒ นาการ
อ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา อย่างไร
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา นาผลไปประกอบการพิจารณากาหนดแผนปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์
- Proceedings -

1312

ของสถานศึ ก ษา และการเตรีย มความพร้อ มให้ กั บ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ค วามสามารถในการจั ด
การศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้กลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) ของโรงเรียนแกน
นา ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาการดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของโรงเรียนแกนนา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning)
กับการดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนแกนนา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
การจั ด การศึ ก ษา โดยใช้ ก ารจั ด การเรีย นรู้
แบบ BBL (Brain-Based Learning)
1. กุญแจดอกที่ 1 ด้านสนามเด็กเล่น
2. กุญแจดอกที่ 2 ด้านห้องเรียน
3. กุญแจดอกที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนรู้
4. กุญแจดอกที่ 4 ด้านหนังสือเรียน
5. กุญแจดอกที่ 5 ด้านสื่อนวัตกรรมการเรียน

การดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้
1. ด้านผลการดาเนินการบริหาร
2. ด้ า นผลการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้
3. ด้านผลการดาเนินการด้านการอ่าน
4. ด้านผลการดาเนินการด้านการเขียน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (BrainBased Learning) กับการดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนแกนนา ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา เป็นการวิจั ยเชิงสารวจ ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
ดังต่อไปนี้ ประชากรที่ใช้คือ ผู้บริหารและครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จานวน 47
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
1. จากการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) ของนักเรียนโรงเรียนแกนนา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา พบว่าการจัดการศึกษาโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับ
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มากทุกองค์ประกอบ โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านหนั งสือเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ด้านสนามเด็กเล่น ด้านห้องเรียน ด้านสื่อนวัตกรรมการเรียน และด้านกระบวนการเรียนรู้ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดตามลาดับ
2. จากการศึ ก ษาการด าเนิ น งานพั ฒ นาการอ่ า นออก เขี ย นได้ ของนั ก เรี ย นโรงเรีย นแกนน า ในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา พบว่าการดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียน
ได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคื อ ด้านการดาเนินการบริหาร ด้านการดาเนินการด้านการอ่าน และ
ด้านการดาเนินการด้านการเขียน มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) กับ
การด าเนิ น งานพั ฒ นาการอ่านออก เขีย นได้ ของนัก เรียนโรงเรียนแกนน าในสังกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา ความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในระดับสูง
มาก

สรุปผลและอธิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL
(Brain-Based Learning) กั บ การด าเนิ น งานพั ฒ นาการอ่ า นออก เขี ย นได้ ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นแกนน าในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. การจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) ของโรงเรียนแกนนา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากมีการบริหารโดยใช้จัดการการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) โดยยึดตามแนวทางทฤษฎีสมอง
(BBL) ตามกระบวนการบริหารกุญแจ 5 ดอก โดยมีการเปลี่ยนสนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาสมองน้อยและไขสันหลังให้
แข็งแกร่ง เมื่อเด็กออกกาลังกายร่างกายจะส่งเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น ทาให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยน
ห้องเรียนเพื่อเปลี่ยนสมองของเด็กสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ มีความเข้มข้น มีสีสัน จะช่วยกระตุ้นให้เด็กสามารถเรียนรู้
และจดจาเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น การกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้สมองของเด็กตื่นตัว สนใจ ท้าทายการคิด ค้นหา ลองผิด ลองถูก เรียนรู้ และจดจาได้ดี การใช้หนังสือ
และใบงาน ที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการทางานของสมอง เพื่อช่วยกระตุ้นสมองของนักเรียน ฝึกให้เด็กคิด
ที่ ล ะขั้ น ตอน และน าทั ก ษะและความรู้ในแต่ ล ะขั้ น มาประกอบกั น เป็ น ความเข้ า ใจ (concept) ในที่ สุ ด ใช้ สื่ อ และ
นวัตกรรมที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น และมีสีสัน และมีจานวนเพียงพอสาหรับนักเรียนทุกคน เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยใน
การเรียนรู้ และกระตุ้นให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน พึงพอใจ เกิดความตั้งใจที่จะเรียนรู้เนื้อหาที่ซับซ้อน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Duman, 2006, หน้า 23 – 28)ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
(Brain-based Learning : BBL) ด้วยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจของผู้เรียน จากรูปแบบการ
สอนแบบ BBL กับการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง(Teacher-centered) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เรียนระดับชั้นเกรด 6 จาก
โรงเรียน Turdu 100th year Primary School ในรายวิชาสังคมศึกษา จานวน 113 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย และจัด
ให้เป็นกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน 2 ห้องเรียน ห้องละ 39 และ 38 คน และกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้รูปแบบการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง 1 ห้องเรียน 36 คน เก็บข้อมูลจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนที่ยึดครู เป็นศูนย์กลางอย่างมีนัยสาคัญ ผู้เรียนรู้สึกมีความสุข
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มีความคิดเชิงบวกในการร่วมกิจกรรม การเรียนการสอน และสอดคล้องกับ Ozden and Gultekin (2008) ได้ศึกษาผล
การใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดตามสมองเป็นฐาน (Brain-based Learning:BBL) ด้วยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน เกรด 5 ปีการศึกษา 2004-2005 จานวน 2 ห้องเรียน โดย
แบ่งเป็นห้องทดลองที่ใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (The Principles of Barin – based Learning) ขั้น
เรี ย นรู้อ ย่ า งผ่ อ นคลาย (Relaxed Alertness) และขั้ น เรี ย นรู้ อ ย่ า งตื่ น ตั ว (Active Processing) และห้ อ งควบคุ ม ที่ ใช้
รูปแบบการสอนปกติห้องละ 22 คน ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์จากโรงเรียน Kutahya Abdurrahman Pasa Primary
school ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง และทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ภายหลังจากทดลอง 3 สัปดาห์ เก็ บ
ข้อมูลจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษาพบว่าผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนตามแนวคิด
สมองเป็ น ฐาน มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นและความคงทนในการเรีย นรู้ก่อ นและหลั งทดลองแตกต่ างกั น อย่ างมี
นัยสาคัญ
2. การดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning)
ของโรงเรียนแกนนา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา โดยรวมทั้ง 4
ด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารให้ความสาคัญกับการสอนภาษาไทย ให้การสนับสนุนครู การ
สร้างขวัญกาลังใจ จัดวางระบบการจัดการเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุนด้านวัสดุการเรียนการสอน สนับสนุน
สื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การติดตามความก้าวหน้า ความสาเร็จ และส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการเรีย นรู้ของนักเรียน ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนมีความรับผิดชอบและมี
เทคนิคการสอน ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รู้จักแสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปรับ
ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีการพัฒนาการทางสมองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีนวัตกรรมที่กระตุ้นสมองโดย
จัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ วางแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้หนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน และการใช้สื่อ
รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลการเรียน ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบ รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี มี
นิสัยรักการอ่าน การเขียน และแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง มีความสุขและสนุกสนานในการเรียนและความสามารถ
รับ รู้ และเข้าใจความหมายของคา ประโยค ข้อ ความสั้ น ๆ เรื่องราวในสื่ อ ต่าง ๆ และสามารถเขีย นค า ประโยค
ข้อความ เรื่องราวต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ทาให้ผลการดาเนินงานพัฒ นาการ อ่านออก เขียนได้ อยู่ในระดับมาก ตาม
ภารกิจไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง ผลการอ่านและการเขียนภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี
4 ด้วยกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา ตาบลนาจาน อาเภอสีชมพู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 (เพ็ญประภา ศรีสุนทร, 2553)จานวน 1 ห้อง มี 17 คน ผลการศึกษา
พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน เรื่อง อักษรควบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรม
ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.99/87.25 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านและ
การเขียน เรื่อง อักษรควบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.8159 คิดเป็นร้อยละ 81.59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
การอ่านและการเขียน เรื่อง อักษรควบ ด้วยกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมีความคงทนในการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (กรุณ า มีวัน, 2553) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 จานวน 20 คน ภาค
เรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2553 ผลการศึ ก ษาพบว่า ผลการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้เรื่อ ง การอ่ านและการเขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.01/83.50 ซึ่ง
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สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาหนด ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ท่ี 2 ด้ วยกิจ กรรมการเรีย นรู้โดยใช้ส มองเป็ น ฐานมี ค่าเท่ ากั บ 0.7843 หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 78.43
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านและการเขียน ด้วย
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบ BBL (Brain-Based Learning) กับการ
ด าเนิ น งานพั ฒ นาการอ่ า นออก เขี ย นได้ ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นแกนน า ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จังหวัดพะเยา ในภาพรวมผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
.01 ในระดับสูงมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning)
ทาให้การบริหารจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมองเป็นฐาน สามารถเลือกใช้วิธีการเรียนที่หลากหลายรูปแบบ ตาม
ความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน โดยผู้สอนสอดแทรกในกระบวนการเรียนทีละน้อย ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
ของสมองและพัฒนาของเส้นใยประสาทที่ จะทาให้เกิดการเรียนรู้ของสมอง คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้ฝึกทาซ้า ๆ บ่อย ๆ และมีหลักกระบวนการบริหารจัดการด้านสนามเด็ก
เล่ น Playground เปลี่ยนสนามเด็ก เล่ นเพื่ อพั ฒ นาสมองน้อ ยและไขสัน หลั งให้ แข็ งแกร่ง ด้านห้ องเรียน Classroom
เปลี่ ยนห้ อ งเรีย นเพื่ อ เปลี่ ย นสมองของเด็ ก สิ่ งแวดล้ อมที่แปลกใหม่ มี ค วามเข้ม ข้น มี สี สั น จะช่วยกระตุ้ น ให้ เด็ ก
สามารถเรียนรู้ ด้านเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สมองของเด็กตื่นตัว
สนใจ ท้าทายการคิด ค้นหาลองผิด ด้านหนังสือ แบบฝึกหัดและใบงาน Book & Worksheet ใช้หนังสือและใบงานที่
ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการทางานของสมองที่กระตุ้นสมอง Resources & Innovation ด้านการใช้สื่อและ
นวัตกรรมที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น และมีสีสัน ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนจึงมีแนวโน้มในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้การ
ดาเนินงานพั ฒ นาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน ในระดับที่มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การพั ฒ นา
รูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคาและการอ่านโดยใช้กิจกรรม BBL ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ดอกไม้ บัวคาภู,
2554) ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของรูปแบบของการสอนภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียน
สะกดคาและการอ่าน โดยใช้สมองเป็นฐานมี 6 องค์ประกอบ คือ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
การสอน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนองและระบบสนับสนุน รูปแบบการสอน
ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคาและการอ่านได้แก่ 1. ขั้นการบริหารสมอง (Brain Gym) 2.
ขั้นเร้าความสนใจและใส่ใจ (Attention) 3. ขั้นจัดประสบการณ์ (Experience) 4. ขั้นค้นหาความหมาย (Brain Seeks) 5.
ขั้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ (Practice) และ 6. ขั้ น สะท้ อ นการเรี ย นรู้ (Reflection) 2. รู ป แบบการสอนภาษาไทยเพื่ อ สร้า งเสริ ม
ความสามารถในการเขียนสะกดคาและการอ่านโดยใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิ ภาพ 87.09/85.20 3. รูปแบบการ
สอนภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนสะกดคาและการอ่านโดยใช้สมองเป็นฐาน มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.5938 แสดงว่านั ก เรียนมี ค วามก้าวหน้ าหลั งจากการเรียนร้อยละ 59.38 4. ผลการใช้รูป แบบการสอน
ภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเขียนสะกดคาและการอ่านโดยใช้สมองเป็นฐาน ด้านความรู้ความเข้าใจ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนสะกดคาและการอ่านเพิ่มขึ้น ด้านความคิด ความรู้สึก นักเรียนมี
ความรู้สึกความคิดและคุณลักษณะนิสัย ได้แก่ ความสนใจ ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
ด้านพฤติกรรม นักเรียนมีนสิ ัยรักการอ่านที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการวิเคราะห์การจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) พบว่าการ
จัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) อยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่ด้านที่มีจุดอ่อน
มากที่สุดคือ กุญ แจดอกที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้บริหารต้องประสานการทางานร่วมกับคณะครูและ
นักเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
เพื่อให้สมองของเด็กตื่นตัว สนใจ ท้าทายการคิด ค้นหา ลองผิด ลองถูก เรียนรู้ และจดจาด้วยกิจกรรม "ขยับกาย
ขยายสมอง" ทุก ๆ ด้านต้นชั่วโมงใช้บทเพลงและบทกลอน และกิจกรรมที่สนุกสนานช่วยในการสอนภาษา จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เห็นภาพ ได้รับรู้ผ่านการได้ยินเสียง ได้เคลื่อนไหว และได้ใช้ประสาทสัมผัส เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและมั่นคงยั่งยืน
2. จากการวิเคราะห์การดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านผลการดาเนินการด้านการเขียน เป็นด้านที่มีจุดอ่อนที่สุด ดังนั้ น ครูจึงต้องพัฒนา
ผู้เรียนด้านการเขียน ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบ รูจ้ ักใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี มีความสามรถด้านการเขียน
และแสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง มี ค วามสุ ข และสนุ ก สนานในการเขี ยนค า ผู้ บ ริห ารต้ อ งมี ส่ วนช่วยในการกระตุ้ น
ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ รวมไปถึงเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารที่
ทันสมัย จะทาให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่วางไว้
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) กับ
การดาเนินงานพัฒ นาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนจะพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูงมาก
ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาขึ้นทุกด้านอย่างต่อเนื่องชัดเจน ให้ความสาคัญกับการ
สอนภาษาไทย ให้การสนับสนุนครู การสร้างขวัญกาลังใจ จัดวางระบบการจัดการเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุน
ด้านวัสดุการเรียนการสอน สนับสนุนสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ การติดตามความก้าวหน้า
ความสาเร็จและส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based Learning) อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ใช้วิธีการเรียนที่หลากหลายรูปแบบ
ตามความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และครูผู้สอนต้องเอาใจใส่ต่อการ
สอนมีความรับผิดชอบและมีเทคนิคการสอน ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รู้จักแสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ ๆ เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน ปรับประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีการพัฒนาการทางสมองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
นวัตกรรมที่กระตุ้นสมองโดยจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ วางแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้หนังสือ
แบบฝึกหัด และใบงาน การใช้สื่อ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-Based
Learning) สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ การดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (BrainBased Learning) กับการดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา
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4. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพั ฒ นาการจัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (BrainBased Learning) เพื่อการพัฒนาการดาเนินงานพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จังหวัดพะเยา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้ วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจิด
หล้ า สุ น ทรวิ ภ าต อาจารย์ ท่ี ป รึก ษา ที่ ค อยให้ ค าปรึก ษา แนะน า แก้ ไข ตรวจทาน ความถู ก ต้ อ งเรีย บร้อ ยและ
ข้อบกพร่อง ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในการพิจารณาเครื่องมือ ได้แก่ นายบดินทร์ ศรีเงิน ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านแม่ตาช้าง นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2 นางทราย
ทอง โสดามรรค ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนสลี จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ ผู้
ศึกษาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อบุพ การี ครอบครัวที่เป็นผู้ให้กาลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณท่านอาจารย์
ประจาวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนรุ่นพี่ เพื่อนนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ทุก
ท่านที่ให้คาแนะนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ดี ีในระหว่างการศึกษาด้วยดีมาตลอด
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนแกนนาที่จัดการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ BBL (BrainBased Learning) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและส่งคืนผู้ศึกษาครบตามจานวน รวมถึงท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อ งที่มิได้กล่าวนามไว้ท่ี
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและให้กาลังใจ คุณ ค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากผลงานการศึกษาค้นความฉบับนี้ ผู้ศึกษา
ค้นคว้าขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง หรือผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขออภัย
มา ณ ที่นดี้ ้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้ท่ีสนใจและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
The relationship between administrative factors and academic work of
directors and teachers of the secondary school in Phayao Province under The
Secondary Education Area Office 36 Phulangka
พิษณุสรณ์ หวานเสียง1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Pitsanusorn Wansieng1* and Ruksit Suttipong2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 2) เพื่อศึกษาระดับการ
ดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิชาการ
ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารจานวน 24 คนและครูจานวน 418 คนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จานวน 9
โรงเรียน มีจานวนทั้งหมด 442 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีปฏิ บัติ
หน้าที่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 จานวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผู้วิจัยติดตามรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนทั้งหมด 178 ชุด
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 178 คน จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 205 คน คิดเป็นร้อยละ 86.83
ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลาดับพบว่าระดับ
ปัจจัยด้านองค์กรมีมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคลากร ต่าที่สุดคือปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : potsanusorm.wan@pongppk.ac.th
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2. ระดับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภู
ลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 12 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่างานกิจกรรมพั ฒ นาผู้เรียนมีมากที่สุด รองลงมาคื อ การวัดผล ประเมินผล และงาน
ทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน และ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ตามลาดับ ส่วนต่าที่สุดคือการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ภาพรวมปั จจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับการดาเนินงาน
วิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับมากที่สุด และมี
ความสาพันธ์กันในทางบวก ซึ่งเป็นลักษณะแบบคล้อยตามกัน
คาสาคัญ: ปัจจัยการบริหาร, การดาเนินงานวิชาการ

Abstract
The purposes of this research were to study 1) the levels of the administrative factors of directors and
teachers of the secondary school in Phayao Province under The Secondary Education Area Office 36 Phulangka
Consotium Phayao, 2 ) the levels of the academic work of directors and teachers of the secondary school in
Phayao Province under The Secondary Education Area Office 3 6 Phulangka Consotium Phayao, and 3 ) the
relationship between administrative factors and academic work of directors and teachers of the secondary school
in Phayao Province under The Secondary Education Area Office 36 Phulangka Consotium Phayao. The research
samples were 178 informants from directors and administrators and teachers of the secondary school in Phayao
Province under The Secondary Education Area Office 3 6 Phulangka Consotium Phayao total 9 schools. 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 correlation coefficient.
The result of the research was as follow:
1. The overall of the administrative factors of directors and teachers of the secondary school in Phayao
Province under The Secondary Education Area Office 36 Phulangka Consotium Phayao was at a high level, as
well as when considering in each aspect. The highest level was nature of organization, the second was the
characteristic of person. But the lowest was management policies and practices.
2 . The overall of the academic work of directors and teachers of the secondary school in Phayao
Province under The Secondary Education Area Office 36 Phulangka Consotium Phayao was at a high level, as
well as when considering in each aspect. The highest level was Learner Development Activities, the second was
Measurement and evaluation and registration Compare transfer, Development of quality assurance system
within the institution, Development of learning process. But the lowest was Development of learning resources.
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3 . The analyze of the relationship of the administrative factors and academic work of directors and
teachers of the secondary school in Phayao Province under The Secondary Education Area Office 36 Phulangka
Consotium Phayao with Pearson’s Product Moment were related with administrative factors and the academic
work on the position direction with statistically significant at 0.01
Keywords: ADMINISTRATIVE FACTORS, ACADAMIC WORK

บทนา
โลกในปัจจุบันนี้ได้ก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21 การศึกษาจาเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัย องค์กร
ด้านการศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การศึกษาเป็ น
เครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาคนให้มีความเจริญงอกงามและจะส่งผลกับการพัฒนาประเทศชาติ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12
ปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบากต้ อ งได้ รั บ สิ ท ธิ แ ละการสนั บ สนุ น จากรั ฐ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ การศึ ก ษาโดยทั ด เที ย มกั บ บุ ค คลอื่ น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 15) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม การ
สร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 7)
ด้ วยนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เน้ น การพั ฒ นาเพื่ อ ให้
ประเทศชาติก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไกประชารัฐ เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy นั่นก็
คือเศรษฐกิจที่ขับ เคลื่ อนด้ วยนวัตกรรม ที่เป็น การเปลี่ยนจากการผลิต สินค้าโภคภัณ ฑ์ ไปสู่ ก ารผลิ ตสิน ค้าที่เป็ น
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคอุตสาหกรรมไปเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น ทาให้กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีการแถงนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่มีเป้าหมายการพัฒนาระบบการศึกษาคือการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม มี
คุณภาพ สามารถตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงและความมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายการศึกษาคือ การก้าวข้าม
กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างสังคมแห่งการเรียนรูค้ ู่คุณธรรม เด็กไทยมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ที่ ป ระกอบด้ ว ย 3R ได้ แ ก่ 1. Reading การอ่ า น 2. Writing การเขี ย น 3. Arithmetic ความรู้ ด้ า น
คณิตศาสตร์ และ 8C ประกอบไปด้วย 1. Critical Thinking and Problem Solving ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปั ญ หา 2. Creativity and Innovation ทั กษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3. Collaboration,
Teamwork and Leadership ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า 4. Communications,
Information, and Media Literacy ทั ก ษ ะด้ าน ก าร สื่ อ ส า ร ส า รส น เท ศ แ ล ะรู้ เท่ าทั น สื่ อ 5. Cross-cultural
Understanding ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒ นธรรมต่างกระบวนทัศน์ 6. Computing and ICT Literacy ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7. Career and Learning Skills ทักษะอาชีพ 8. Compassion
ทักษะการเรียนรู้ ความมีเมตตากรุณา และวินัย, คุณธรรม, จริยธรรม เป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
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จากการแถลงนโยบายปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559 พบว่าปัญหาสาคัญประการหนึ่งก็
คือ สภาพปั ญ หาด้ านค่าเฉลี่ ยผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนั กเรียนในสังกัด สานั กงานการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน การ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ต่ากว่า 50 ในวิชาหลักได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยาที่เป็นโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตภูลังกา ที่จัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งปรากฏในรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) โดยระบุ ว่ าตั วบ่ งชี้ท่ี 1 ถึ งตั วบ่ งชี้ท่ี 12 อยู่ ในระดั บ ดี และดี ม าก ยกเว้น ตั วบ่ งชี้ท่ี 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ และได้รับข้อเสนอแนะสาคัญเพื่อการพัฒนาว่า ผู้เรียนควรได้รับ
การเรียนรูแ้ ละทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยเฉพาะในกลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา,
2555)
ปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยา
เขตภู ลั งกานั้ น เป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ แต่ ถ้ าลองมองย้ อ นขึ้ น ไปอี ก จะพบว่ า การบริห ารมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
การศึกษา ในการบริหารงานก็มีปัจจัยในการบริหารที่ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยที่ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา
จะต้องร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา จากแถลงนโยบายปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559 ได้สะท้อนปัญ หาที่เกิดขึ้นหลายส่วนในด้านปัจจัยการบริหาร เช่น 1. ปัจจัยด้าน
องค์กร โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย เกิดจากปัญหาทางด้านการเมือง เมื่อ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็มักจะมีแนวทางการปรับปรุงการจัดการศึกษาอยู่เสมอ ทาให้เกิดปัญ หาความสับสนในการ
กาหนดแนวทางการทางาน 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกยุคใหม่เกิดผล
กระทบอย่างรุนแรงกับสถานศึกษา การเดินทางติดต่อสื่อสารทาได้ง่ายขึ้น ทาให้เกิดสิ่งแปลกใหม่หลั่งไหลเข้าสู่ชุมชน
สถานศึกษาใดที่ไม่ได้มีการปรับตัวตลอดจนไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนหรือมีการแลกเปลี่ยนกันน้อย ก็จะ
เกิดปัญหาขึ้นได้ 3. ปัจจัยด้านบุคลากร มีปัญหา บุคลากรบางส่วนไม่ใช่คนพื้นที่ทาให้เกิดปัญหาครูย้ายบ่อย ครูอยู่
เพื่อรอย้าย ขณะที่บางส่วนไม่ได้ต้องการจะเป็นครูอย่างแท้จริงทาให้ไม่เต็มใจทางาน บุคลากรบางส่วนก็ทางานมาเป็น
เวลานาน การทางานเดิมที่ไม่มีการปรับปรุง ทาให้เบื่อหน่าย ขาดขวัญและกาลังใจ ขาดแรงผลักดันในการทางาน
บุคลากรบางส่วนยังปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 4. ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
ปัญหาที่พบก็คือ ผู้บริหารในแต่ละสหวิทยาเขตมีการโยกย้ายบ่อย ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอยู่เสมอ
การละเลยการนาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษามาใช้ในการปฏิบัติ ปัญหาการบริหารงานที่ขาดธรรมาภิบาล
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย พบว่างานวิ ชาการเป็นงานที่มีความสาคัญซึ่งจะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ขณะเดียวกันการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาก็มีผลต่อการ
ดาเนินงานวิชาการด้วยทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิชาการ
ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษาเขต 36 ว่ า เป็ น เช่ น ไร เพื่ อ จะในไปใช้ ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. เพื่อศึกษาระดับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยา
เขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ระหว่างปั จจั ย การบริห ารกั บ การด าเนิ น งานวิชาการของผู้ บ ริห ารและครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ปัจจัยการบริหารงานกับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีความสัมพันธ์กันทางบวก

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารจานวน 24 คนและครูจานวน 418 คน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
จานวน 9 โรงเรียน มีจานวนทั้งหมด 442 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด พะเยา สหวิ ท ยาเขตภู ลั ง กา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 จานวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผู้วิจัยติดตามรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืน
ทัง้ หมด 178 ชุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 178 คน จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 205 คน คิดเป็นร้อยละ 86.83

ผลการศึกษา
1. ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลาดับพบว่าระดับ
ปัจจัยด้านองค์กรมีมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคลากร ต่าที่สุดคือปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ
2. ระดับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภู
ลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 12 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่างานกิจกรรมพั ฒ นาผู้เรียนมีมากที่สุด รองลงมาคื อ การวัดผล ประเมินผล และงาน
ทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน และ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ตามลาดับ ส่วนต่าที่สุดคือการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
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3. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ภาพรวมปัจจัยการบริหารมีความสั มพันธ์กับการดาเนินงาน
วิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับมากที่สุด และมี
ความสาพันธ์กันในทางบวก ซึ่งเป็นลักษณะแบบคล้อยตามกัน

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลาดับพบว่าระดับ
ปัจจัยด้านองค์กรมีมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคลากร ต่าที่สุดคือปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ
ปัจจัยด้านองค์กร โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสถานศึกษากาหนด
นโยบาย เป้าหมาย กรอบการด าเนิน งานอย่ างถูก ต้ อง เหมาะสมและชัด เจน อยู่ในระดั บมากที่สุ ด รองลงมาคื อ
สถานศึกษาสร้างแนวทางและกรอบในการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร อย่างถูกต้อง เหมาะสมและชัดเจน และ
สถานศึกษากาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร อย่างถูกต้ อง เหมาะสมและชัดเจน ตามลาดับ ต่า
ที่สุดคือสถานศึกษา มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีแล้วนาผลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสถานศึกษามี
การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมีมากที่ สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาสร้างให้มีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร
ทั้งภายในภายนอก และสถานศึกษามีการประสานงานเชื่อมโยงกันระหว่างบุคลากรต่อบุคลากร ตามลาดับ ส่วนต่า
ที่สุดคือสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับชุมชน
ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร โดยรวมและรายข้ อ อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า บุ ค ลากรใน
สถานศึกษา มีความเป็นประชาธิปไตยและมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรทัง้ ภายในภายนอกมีมากที่สุด รองลงมาคือ
บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและอุทิศตนในการทางาน และ บุคลากรในสถานศึกษารู้สึก
ว่าตนเองเป็นเจ้าของสถานศึกษาและเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษา ตามลาดับ ส่วนต่าที่สุดคือบุคลากรใน
สถานศึกษาได้รับการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการจัด
สวัสดิการและผลประโยชน์ตา่ ง ๆ อย่างเหมาะสม ตามลาดับ
ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าผู้บ ริห ารบริห ารงานอย่ างริเริ่ม สร้างสรรค์ และมี ค วามยื ดหยุ่น ในการบริห ารงานมี ม ากที่สุ ด รองลงมาคื อ
ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถและประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา และ สถานศึกษามีการ
ประชาสัม พั นธ์เพื่ อรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนต่ อ ผู้ป กครอง ชุม ชนและสาธารณชนอย่างสม่าเสมอ
ตามลาดับ ส่วนต่าที่สุดคือสถานศึกษามีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนอยู่เป็นประจา
2. ระดับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภู
ลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 12 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่างานกิจกรรมพั ฒ นาผู้เรียนมีมากที่สุด รองลงมาคื อ การวัดผล ประเมินผล และงาน
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ทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน และ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ตามลาดับ ส่วนต่าที่สุดคือการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทาสาระท้องถิ่น โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสถานศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน
และท้องถิ่นโดยรอบสถานศึกษาเพื่อพัฒนาใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษามีมากที่สุด ต่าที่สุดคือสถานศึกษาจัดทาสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นตามกรอบที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดโดยวิเคราะห์จุดเน้นจากหลักสูตรสถานศึกษาและ
นาไปบูรณาการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
การพั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้ โดยรวมและรายข้อ อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า
สถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระวิชามีมากที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริ มให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม
สาระและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจัดเตรียมสื่อ
การเรียนรูท้ ่ีเหมาะสม และ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ผสมผสาน
ความรูต้ ่าง ๆ ให้สมดุลกันโดยจัดเนือ้ หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ฝึกให้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหา
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ตลอดเวลา ตามลาดับ ต่าที่สุดคือสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรในสถานศึกษา และ สถานศึกษาส่งเสริมการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ครูนาไปใช้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
และนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือมีมากที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษามีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามมาตรฐานชั้นปีจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทั้งก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้เครื่องมือที่ หลากหลายและเหมาะสม ตลอดจนมีการสอนซ่อมเสริมและประเมินผลการเรียนรู้ใหม่เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้ท่ีเรียนไม่ผ่าน และ สถานศึกษามีการออกหลักฐานแสดงแสดงผลการเรียนอย่างเป็น
ระบบและถูกต้อง ตามลาดับ ต่าที่สุดคือสถานศึกษาสารวจข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลของนักเรีย นทุกระดับชั้น
จัดทาอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน และทารายงานให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
สถานศึกษาสร้างความตระหนักและส่งเสริมการวิจัยเพื่อนาผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้มีมากที่สุด ต่าที่สุดคือสถานศึกษาสร้างเครือข่ายวิเคราะห์ วิจัยกระบวนการ
จัดการเรียนรูท้ งั้ ภายในภายนอกสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลาง
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าสถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพปัญ หาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพร้อมทั้ง
ประเมินเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการตลอดจนบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระมีมากที่สุด
รองลงมาคือ สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่นในการผลิต จัดหา พัฒนาและ
แลกเปลี่ยนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนางานวิชาการ ต่าที่สุดคือ
สถานศึกษามีการพัฒนาผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่ครูผลิ ตและพัฒนา
ให้กระจายไปทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา
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การพั ฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ โดยรวมและรายข้ อ อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาและจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากที่สุด ต่าที่สุดคือสถานศึกษามีการ
สารวจ จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและจัดทาเอกสารรวบรวมเผยแพร่ให้แก่ครู
บุคลากร ทัง้ ภายในภายนอกสถานศึกษา
การพัฒนางานห้องสมุด โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสถานศึกษา
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นสถานที่ท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกทั้งให้บริการบุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชนมีมากที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาใช้หอ้ งสมุดเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ ครู
นักเรียนและบุคคลในชุมชนรักการอ่าน รักการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต ต่าที่สุดคือสถานศึกษา
จัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอุปกรณ์ให้กับห้องสมุดสาหรับบริการแก่ นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
อย่างเพียงพอและทันสมัย
การนิเทศการศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสถานศึกษามีการ
นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ มีการประเมินการนิเทศและนาผลการประเมิน
ไปพั ฒ นาระบบการนิ เทศภายในและปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
สถานศึกษามีการพั ฒนาการนิเทศโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอื่นโดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเป็นเครือข่ายในการพัฒ นาการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน ต่าที่สุดคือสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนิเทศระหว่างครูกลุ่มสาระ สถานศึกษาหรือสถาบันอื่น
งานแนะแนว โดยรวมและรายข้อ อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่าสถานศึ ก ษามี ก าร
ประสานงานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่นและเครือข่ายแนะแนว
ในเขตพื้นที่การศึกษามีมากที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษามีการแนะแนวทางวิช าการพร้อมกับวิชาชีพและพัฒ นา
ศักยภาพผู้เรียนภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต่า
ที่สุดคือสถานศึกษาจัดทาเครื่องมือเพื่อติดตามประเมินผลระบบแนะแนวแล้วนาผลที่ได้มาปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยรวมและรายข้ อ อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่าสถานศึ ก ษาก าหนดวิธีด าเนิ น งานระบบประกั น คุ ณ ภาพและกลยุ ท ธ์ท่ี มี ห ลั ก วิชาการ
ผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงได้มีมากที่สุด และ สถานศึกษามีการกากับติดตามตรวจสอบทบทวนตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนการประเมินผลการดาเนินงานและจัดทารายงานประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาประจ าปี เสนอต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด รองลงมาคื อ สถานศึ ก ษาจั ด ท าระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจาเป็น แล้ว
นามากาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตและสภาพความสาเร็จของการพัฒนา รองลงมาคือ บุคลากร
ในสถานศึ ก ษาตระหนั ก และมี ค วามรู้ค วามเข้าใจในระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตลอดจนมี ค วามร่วมมื อ กั น
ดาเนินงานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลาดับ ต่าที่สุดก็คือสถานศึกษาจัดทาระบบข้อ
สารสนเทศที่ครอบคลุ มภารกิจและแสดงถึงประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลของการบริห ารจัด การการศึก ษาของ
สถานศึกษาอย่างเพียงพอ ถูกต้อง สามารถเรียกเก็บข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

- Proceedings -

1327

งานพั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ 8 สาระซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 1) ภาษาไทย 2) คณิ ต ศาสตร์ 3)
วิท ยาศาสตร์ 4) สั งคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม 5) สุ ข ศึก ษาและพลศึก ษา 6) ศิ ลปะ 7) การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 8) ภาษา ต่างประเทศ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิท ยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
งานกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น โดยรวมและรายข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
สถานศึกษา มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการ ตามโครงสร้าง
หลักสูตรอย่างครบถ้วนมีมากที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยประสานการดาเนินงานกับ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าที่สุดก็สถานศึกษามีการนิเทศติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
ชุมนุม ลูกเสือ ยุวกาชาดตลอดจนนาผลการประเมินไปพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ภาพรวมปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับการดาเนินงาน
วิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับมากที่สุด และมี
ความสาพันธ์กันในทางบวก ซึ่งเป็นลักษณะแบบคล้อยตามกัน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารทั้ง 4 ด้าน กับการดาเนินงานวิชาการ โดยภาพรวม
พบว่าปัจจัยการบริหารทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานวิชาการในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับมากเรียงตามลาดับคือ ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ปัจจัย
ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านองค์กร และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในลาดับสุดท้าย
เมื่อพิจารณาการดาเนินงานวิชาการทั้ง 12 ด้าน กับปัจจัยการบริหาร โดยภาพรวม พบว่าการดาเนิ นงาน
วิชาการทั้ง 12 ด้านมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการบริหาร ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ในระดับมากที่สุดและมากโดยเรียงตามลาดับคือ การพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ การสร้างและการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทาสาระท้องถิ่น การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ลาดับ
สุดท้ายคือ การพัฒนางานห้องสมุด
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยา
เขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้การที่ปัจจัยการบริหารอยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนได้นาแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการทางด้านการบริหารมาใช้ เช่นการใช้
ทฤษฎีระบบ การวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT) การพัฒ นาองค์กร การพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ มีการตั้งโมเดลการบริหารที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน มีการตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และผู้บริหารแต่ละ
โรงเรียนต่างก็บริหารงานให้ได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณภัทร
ตันศรี, 2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดาเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก พบว่าปัจจัยการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายกโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ (นงค์นุช สมุทรดนตรี, 2556) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จังหวัดชลบุรี
พบว่าปัจจัยการบริหารของโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
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กับ (กษมาพร ทองเอื้อ, 2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่าปัจจัย
ที่มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย
2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้การที่
การด าเนิ น งานวิ ช าการอยู่ ใ นระดั บ มาก อาจเนื่ อ งมากจาก ในคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านข้ า ราชการครู โ ดย
กระทรวงศึกษาธิการที่ระบุไว้ว่า งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความสาคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้ง
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ ให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการ
วางแผน กาหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง งานวิชาการของ
โรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง
เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น ครูจะต้องทาหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2552) โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทุกแห่งจึงตั้งเป้าหมายเป็นสาคัญในการพัฒนาด้านวิชาการ
และการดาเนินงานวิชาการเป็นหัวใจหลัก โดยมีงานด้านอื่นเป็นงานที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน สถานศึกษาทุกแห่งจึง
ต้องพัฒนางานวิชาการเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดไว้ นอกจากนี้แล้ว
โรงเรียนทุกแห่งยังต้องได้รับการประเมินมาตรฐานจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) ซึ่งเป็นลักษณะการประเมินและมีการนิเทศการทางานของโรงเรียนในโดยมีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ในด้าน
ต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานที่
ได้ ก าหนดไว้ ส่ ง ผลให้ โรงเรี ย นทุ ก โรงเรี ย นต้ อ งบริ ห ารงานและจั ด การให้ ง านวิ ช าการให้ เป็ น ไปได้ ด้ ว ยดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ ทาให้การดาเนินงานวิชาการในแต่ละโรงเรียนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ (ณภัทร ตันศรี, 2557)
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดาเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก พบว่าการดาเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายกโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ (นคเรศ ศรีเกื้อกูล, 2559) ศึกษาเรื่อง
สภาพการดาเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบว่าสภาพการ
ดาเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ (กุ ล ทรั พ ย์ นนทบท, 2556) ศึ ก ษาเรื่ อ ง สภาพการด าเนิ น งานวิ ช าการของโ รงเรี ย น
ประถมศึกษาในเขตตาบลหนองขมาร อาเภอคูเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า
สภาพการดาเนินงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตาบลหนองขมาร อาเภอคูเมือง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยภาพรวมมีการปฏิบัตใิ นระดับมาก
3. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิชาการของ
ผู้ บ ริห ารและครูในโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั งหวัด พะเยา สหวิท ยาเขตภู ลั งกา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 โดยภาพรวมปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิ ชาการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับมากที่สุด และมีความสาพันธ์กันในทางบวก ซึ่งเป็นลักษณะแบบ
คล้อยตามกัน ผลการวิจัยนี้ตรงกับสมมติฐานของผู้วิจัยที่ตั้งไว้ว่าปัจจัยการบริหารงานกับการดาเนินงานวิชาการของ
ผู้ บ ริห ารและครูในโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั งหวัด พะเยา สหวิท ยาเขตภู ลั งกา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 มีความสัมพันธ์กันทางบวก ทั้งนี้การที่ปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิชาการมีความสัมพันธ์
กันในทางบวกในระดับ มากที่สุดอาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมัธยมศึกษาจั งหวัดพะเยา สหวิท ยาเขตภูลังกา สังกัด
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สานัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษาเขต 36 เป็ น องค์ก รด้ านการศึ ก ษาที่ได้ รับ นโยบายการบริห ารและการ
ปฏิ บั ติ งานมากจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ เป็ น
แกนกลางที่ได้ให้นโยบายไว้ว่างานวิชาการเป็นงานหลักของการจัดการศึกษาแสดงให้เห็นว่างานวิชาการเป็นหัวใจหลัก
ซึ่งทาให้โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตาม บุคลากรทุกคนที่ถูกคัดเลือกเข้าไปปฏิบัติงานในแต่ละโรงเรียน ไม่ว่าจะ
เป็ นผู้บ ริห าร ครู และบุ ค ลากรที่สนับ สนุ นในด้านต่ าง ๆ ก็ถูกคั ดเลือกมาเพื่ องานทางด้านวิชาการเป็ นหลัก ด้ าน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาในฐานะของโรงเรียนซึ่งเป็นองค์การทางด้านการศึกษาที่มีงานด้านวิชาการเป็นงาน
หลักก็จะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่องานด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บุคลากรในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา การใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และสร้าง
ให้นักเรียนสามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยการบริหารในด้านต่าง ๆ ล้วนเกิดขึ้นเพื่อความสาเร็จทางด้านการศึกษาซึ่ง งานหลักคืองานวิชาการ ทาให้ปัจจัย
การบริการในแต่ละโรงเรียนมีมากเพื่ อรองรับงานด้านวิชาการ และมีความสัมพั นธ์กับการดาเนินงานวิชาการใน
ทางบวกเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ (ณภัทร ตันศรี, 2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครนายก พบว่าปัจจัยการบริหารกับ
การด าเนิ น งานวิ ช าการของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นครนายก มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก สอดคล้องกับ (รูสนานี ยาโม, 2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริ หารที่ส่งผลต่อ
สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าปัจจัยการบริหารกับสภาพ
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวก สอดคล้องกับ (นงค์นุช สมุทรดนตรี, 2556) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จังหวัดชลบุรี
พบว่าปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
จังหวัดชลบุรี
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยการบริหาร ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภู
ลังกา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ควรเพิ่มการปฏิบัติดังนี้
1.1 ความเพิ่มการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้มาก
ขึ้น ภูมิปัญญาท้องถิน่ ที่ดีและมีคุณค่าควรได้รับการสืบสารและพัฒนาให้ดีย่งิ ขึ้นซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
1.2 ควรมีการจัดหาและสร้างบทเรียนสาเร็จรูปเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะทั้งแบบที่
สัมผัสได้หรือในระบบดิจิตอลที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เช่น ในเว็บไซต์ท่ีสร้า งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน
บทเรียนสาเร็จรูปที่ครูได้ทาขึน้ มาหรือจัดหามา
1.3 ควรพัฒนาในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีและเพียงพอเพื่อใช้ในการ
พัฒนาการดาเนินงานวิชาการและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้อุปกรณ์สื่อสารในการศึกษาค้น
ค้าหาความรู้
1.4 ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการนิเทศอย่างต่อเนื่องและนาผลที่ได้ไปเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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1.5 ควรส่งเสริมการวางแผนการบริหารงานโดยมีพื้นฐานมาจากการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่
ถูกต้อง ส่งเสริมการใช้ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเป็นตัวชีน้ าในการปฏิบัติงาน
1.6 ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของโรงเรียน ผลงานของโรงเรียนให้บุคลากรภายนอก
ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบให้มากที่สุด ตลอดจนประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกโรงเรียนให้มาก
ยิ่งขึน้
1.7 ผู้บริหารควรจะเป็นผู้นา คอยชี้นาและเป็นพี่เลี้ยง คอยประสานการทางานให้สาเร็จ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. จากการวิจัยด้านการดาเนินงานวิชาการ ผู้บริ หารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยา
เขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ควรเพิ่มการปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.1 ควรเพิ่มการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัย มีการนาสื่อนวัตกรรมใหม่มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.2 ควรมีการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น มีการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้โดยการสร้างแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ
2.3 ควรพัฒนางานแนะแนวให้สามารถชี้แนะแนวทางในอนาคตของนักเรียนให้ได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลสาคัญที่จะเป็นส่วนช่วยในการเลือกเส้นทางการศึกษา การประกอบอาชีพ การปฏิบัติตนของนักเรียน
2.4 ควรส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนที่
เป็นประโยชน์ เป็นปัจจุบัน สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริงและทันท่วงที
2.5 ควรส่งเสริมการนิเทศการศึกษาโดยการนิเทศอย่างสม่าเสมอทุกกลุ่มสาระการเรียน เช่นการจัดตั้ง
ทีมงานและคณะกรรมการนิเทศเพื่อนิเทศภายในอย่างกัลยาณมิตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึน้
2.6 ควรส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุดให้ห้องสมุ ดเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ท่ีนักเรียน
สามารถใช้ในการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น มีการจัดหาหนังสือใหม่ทีทันสมัย มีการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คที่ดีเพื่อช่วยส่งเสริม
การศึกษาค้นคว้าหาความรูผ้ ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2.7 ควรพัฒนาการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึก ษาและการจัดทาสาระท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
โดยการตรวจสอบและปรับปรุงอยู่ต ลอดเวลา มีการตรวจสอบสภาพเวลาล้ อม สภาพสั งคมของท้อ งถิ่น ที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้กา้ วทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2.8 ควรส่งเสริมงานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระให้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่พัฒนาเพียง 5 สาระหลักที่
ต้องใช้ในการทดสอบผลการเรียนระดับชาติเท่านั้น แต่ทุกสาระการเรียนก็มีคุณค่าและจะเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะมีส่วน
ช่วยในการดารงชีวิตของนักเรียนในอนาคต
2.9 ควรส่ งเสริม การพั ฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาให้ เข้มข้น มากยิ่งขึ้น มี การ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาและพัฒ นาการศึกษาให้ตรงกับมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ มีการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เช่น การสังเกตการทางาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแบบสอบถาม
และวิธกี ารอื่น ๆ ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม
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3. จาการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครู ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดย
ภาพรวมปัจจัยการบริหาร มีความสัมพันธ์กับการดาเนินงานวิชาการ ในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก
ที่สุด ดังนั้น การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ควรเพิ่มการปฏิบัติดังนี้
3.1 ผู้บริหารควรบริหารเพื่อมุ่งพัฒนางานวิชาการเป็นหลัก มีการวางแผนงานด้านวิชาการโดยที่ผู้บริหาร
เป็นผู้และให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน
3.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมงานด้านการเรียนการสอนโดยการดูแลให้มีการจัดทาแผนการสอนให้ทันสมัย
อยู่เสมอ มีการนิเทศอย่างสม่าเสมอ การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น การพัฒนา
บุคลากรโดยการส่งไปอบรมความรู้ใหม่และนากลับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการในการจัดการ
เรียนการสอน มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ ปลอดภัย และเอือ้ อานวยต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดาเนินงานวิชาการของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ควรเปรีย บเที ยบความแตกต่ างของปั จ จัย การบริห ารกั บ การด าเนิ น งานวิชาการของผู้ บ ริห ารและครูใน
โรงเรียนมั ธยมศึ กษาจังหวัด พะเยา สหวิท ยาเขตภู ลังกา สังกัด สานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษาเขต 36
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการดาเนินงานวิชาการของ
ผู้ บ ริห ารและครูในโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั งหวัด พะเยา สหวิท ยาเขตภู ลั งกา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร. รักษิต สุทธิพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้
กรุณาให้คาแนะนา ให้แง่คิดและแนวทางในการทางาน ตลอดจน ตรวจตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่
จนการวิจัยสาเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้ อานวยการโรงเรียน ชานาญการพิเศษ โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม นางสาวปทุมรัตน์ คาแสน รองผู้อานวยการโรงเรียน ชานาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ พะเยา และ ดร.สุนทร คล้ายอ่า วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ในการ
แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนทาให้การวิจัยในครัง้ นี้สาเร็จไปได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ผู้อานวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูลังกา ทุกโรงเรียน ที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล
คุณ ค่าและคุณ ประโยชน์อันพึ งมี จากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็น เครื่องบูชาพระคุณ บิด า
มารดา และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จนศิษย์ประสบความสาเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกท่านที่
ได้มีส่วนสนับสนุนและให้กาลังใจมาโดยตลอดเป็นอย่างดี
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา
The relationship between motivation factors and the factors bearing on the
effectiveness of operational school teacher TRIPITAKASCHO Educational
Region.
พระครูธีรชัยสิทธิ์ ไชยยุทธ กาละพวก1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Prakruthirachaiyasit Chaiyut Kalaphuak1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการในปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
กับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษาจังหวัดพะเยา ประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษาจังหวัดพะเยา จากคานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากร จานวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อ
ดังนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศชาย ร้อยละ 78.4 อายุ 20-25 ปี ร้อยละ 28.4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อย
ละ 89.2 และอายุงานในองค์การ 6-10 ปี ร้อยละ 44.6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่
ระดั บ ค่ าเฉลี่ ย 3.74 ปั จ จั ย ค้าจุ น ค่ าความส าคั ญ อยู่ ในระดั บ มาก ที่ ระดั บ ค่าเฉลี่ ย 3.75 และประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัตงิ านค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.81
ผลการทดสอบ พบว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง
และปัจจัยค้าจุนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 โดยความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง
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Abstract
A study of the relationship between motivation factors and factors supporting operational effectiveness
with teachers, school education Department, Scripture, phayao province. The objective is to study the factors
motivating and supporting factors in the performance of the teacher education Department at the school of
Scripture, phayao province. To study the effectiveness of the performance of school teachers in Scripture,
phayao province Education Department. To study the relationship between motivation factors and factors
supporting performance, on the performance of the Education Department, a school teacher, Scripture, phayao
province. The population in this study is the teacher education Department at the school of Scripture, phayao
province. From calculating the size of the sample that will be used to represent a population of 94 people, tools
used to collect data is by query, query, find the percentage frequency values, standard deviation. The analysis
to test the hypotheses, each of these relationships by using statistical analysis, correlation coefficient of Pearson.
Most of the samples, with 78.4 percent of males aged 20-25 years, 28.4 percent education level
Bachelors degree and work in the age of 89.2 percent 6-10 Organization of 44.6 per cent a year, information
about the incentive factor value is important on many levels that average 3.74 factors buttress. Value is
important on many levels that is 3.75 and the average level of performance values are important in the level of
average 3.81.
Test results found that motivation factors are correlated with performance on the job of the teacher
education Department at the school of Scripture in phayao which statistical significance level 0.05 positive
relationship at a high level and factors correlated with supporting operational effectiveness of school teacher
education Department in phayao Scripture at a statistical significance level 0.05 by the high level of positive
relationships.
Keywords: Motivational factors, hygiene factors, efficiency

บทนา
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรขององค์กรนั้น มีปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อองค์กร
มากที่สุด คือ บุคลากร ซึ่งบุคลากรนี้มีความสาคัญต่อการพัฒนาทั้งด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง
แม้ว่า ในปั จจุบั นนี้มี ก ารนาเทคโนโลยี ในรูป แบบต่ าง ๆ เข้ามาใช้อ ย่างมากมาย แต่ ห ากบุ ค ลากรนั้ น ขาดความรู้
ความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น ก็ยากที่จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปได้
ยาก ฉะนั้ น คนหรื อ ทรั พ ยากรบุ ค คล จึ ง เป็ น หั ว ใจที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการปฏิ บั ติ ง าน และเป็ น หั ว ใจพื้ น ฐานที่ มี
ความสาคัญต่อองค์กรมาก เพราะคนหรือ ทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ในการนา ทรัพยากรต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์กร ดังนั้น ประสิทธิภาพขององค์การจึงมักจะขึ้นอยู่กับคนหรือทรัพยากรเป็น
สาคัญ
การทางานเป็นส่วนสาคัญที่สร้างคุณค่าและความหมายแก่ชีวิตมนุษย์ มนุษย์มีจุดมุ่งหมายในการทางานเพื่อ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การหาเลี้ยงชีพ การตอบสนองความต้องการ การพัฒนาศักยภาพในตนเอง การได้รับการ
ยอมรับ และการด ารงสภาพในสั งคม มนุ ษ ย์เป็ น สิ่ งส าคั ญ เพราะเป็ น สิ่ งที่มี ชีวิต จิตใจ ความรู้สึ ก และอารมณ์ ท่ี
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เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสามารถส่ งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นอย่างมากการที่จะบริหารงาน
โดยให้คนมีประสิทธิภาพในการทางานนั้นสามารถกระทาได้โดยการจูงใจ คือ ต้องรู้ถึงความต้องการของคนก่อนจึงจะ
จูงใจคน ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้
ความพึงพอใจในงานมีความสาพันธ์กับการปฏิบัติงานทั้งในแง่ความพึงพอใจในงานส่งผลให้คนปฏิบัติงาน
และในแง่ท่ีการปฏิบัติงานมีอิทธิพลในการสร้างเสริมความพึงพอใจในงานกล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูง
โอกาสที่จะขาดงานย่อมมีน้อย ที่กล่าวว่าองค์กรใดก็ตามหากบุคคลในองค์กรไม่พึงพอใจในการทางาน ก็จะเป็น
มูลเหตุหนึ่งที่ทาให้ผลการปฏิบัติงานต่าคุณภาพงานลดลง มีการขาดงาน ลางาน แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรที่มี
ความพึ งพอใจในการท างานสู ง จะมี ผ ลบวกต่ อ การปฏิ บั ติ งาน นอกจากนั้ น ความพึ งพอใจในการท างานยั งเป็ น
เครื่องหมายแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่ดี และผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภ าพอีกด้วยพัฒนาบุคลากรจึง
เป็นเรื่องสาคัญซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องมีนโยบายที่แน่ชัดให้ครูที่ทางานเกิดความพึงพอใจในการทางาน
ให้มากที่สุด ถ้าครูมีความพึงพอใจแล้ว ก็จะทางานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพมากที่สุดและทาได้ยาวนานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ด้วยเหตุนี้ ผู้ทาวิจัย จึงเกิดความสนใจที่ว่า ปัจจัยใดบ้างที่สามารถสร้างแรงจูงให้ครู เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน เพื่อให้ครูสามารถทางานได้อย่างมีความสุข และ ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด
การจูงใจในการทางานนีเ้ ป็นตัวผลักดันที่สาคัญอย่างมากของ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา ด้วยเช่นกัน โดยครูท่ีมีแรงจูงใจในการทางานจะทางานได้ดีกว่าครูท่ีไม่มีแรงจูงใจ ดังนั้นโรงเรียนจึงมี
การสร้างสิ่งจูงใจให้กับครู เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูนมี้ ีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมีความกระตือรือร้นให้
มากขึ้น แต่ในการสร้างสิ่งจูงใจนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ผู้บริหารจะต้องทาความเข้าใจในเรื่องความต้องการของครู เพราะ
ครูแต่ละคนก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน ผู้บริหารจะต้องทาความเข้าใจโดยการเข้าหาครู เพื่อผู้บริหารจะได้รับ
ทราบถึงความต้องการของครูและทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น การดูแลเอาใจใส่ครูอย่างใกล้ชิดจะทาให้ครูรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าต่อโรงเรียน และเรื่องของค่าตอบแทนก็เป็นส่วนสาคัญของการจูงใจครู โดยต้องสามารถกาหนดค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับความทุ่มเท และความพยายามในการทางานของครูในแต่ละคนที่มีให้กับโรงเรียน เพราะถ้าเมื่ อไรที่ครู
รูส้ ึกว่าตนเองได้รับค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับการทุ่มเทการทางานก็จะทาให้ครูนนั้ ไม่มีแรงจูงใจในการทางาน
ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนที่มีผลกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามั ญศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อนาข้อมูลจากผลการศึกษานี้มา
ตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ตลอดจนเพื่อทราบถึงอุปสรรคต่าง ๆ นั้น ข้อมูลที่ได้รับ
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบของงานบุคคล ในการที่จะเสริมสร้างให้เกิดแรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อันส่งผลทาให้โรงเรียนสามารถที่จะดาเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายและ
ความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการในปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิด
1. ด้านปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา
2. ปัจจัยค้าจุน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
ปัจจัยจูงใจ
- ด้านลักษณะของงาน
- ด้านลักษณะความสาเร็จของงาน
- ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ
- ด้านลักษณะความรับผิดชอบ
- ด้านลักษณะความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ปัจจัยค้าจุน
- ด้านลักษณะค่าตอบแทน
- ด้านลักษณะสวัสดิการ
- ด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
- ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
- ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
- ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน
- ด้านสภาพการทางาน
- ด้านความเป็นอยู่สว่ นตัว
- ด้านความมั่นคงในงาน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา

- ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
- ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
- ด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากร
- ด้านความพอใจของทุกฝ่าย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาความคิดเห็นของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) ดาเนินการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ง
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยจะมีขั้นตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน
122 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา โดย
ใช้วิธีก ารสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบหลายขั้ น ตอน (Multi–Stage Sampling) โดยใช้ข นาดกลุ่ ม ตั วอย่ างตามวิ ธีก ารของ Taro
Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกาหนดการความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 การกาหนดจานวน
กลุ่มตัวอย่างออกเป็นสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับประชากร รวมทัง้ หมด 94 ชุด
ลักษณะของแบบสอบถาม ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้าง
ขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครู
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยาโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของบุคลากร
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา เป็นการสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ Likerst Scale โดยมีระดับการวัด ประเภทอันตภาคชั้น (Interval
Scale) โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
คะแนน 5 หมายถึง เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานของครูมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานของครูมาก
คะแนน 3 หมายถึง เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานของครูปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานของครูน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานของครูนอ้ ยที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา เป็นการสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ Likerst Scale โดยมีระดับการวัด ประเภทอันตภาคชั้น (Interval
Scale) โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
คะแนน 5 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากเอกสาร
งานวิจัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยกาหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
2. สร้างแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครู
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ให้มีขอบเขตและเนื้อหาครอบคลุม
3. นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
พร้อมทัง้ แก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะ
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4. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3
ท่านเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะโดยวิธีใช้ IOC โดยบันทึกผลการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณ วุ ฒิ แต่ละข้อ แล้วนาไปหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยกาหนด
เกณฑ์วา่ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
5. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ในการศึ ก ษาค้ น คว้ าวิ จั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย น าคะแนนที่ ได้ จ ากแบบสอบถามไปวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีการวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนี้
5.1 ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency)
5.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)
5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา โดยใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่อง ความสั มพั นธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจและปั จจัย ค้าจุนกั บ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติงานครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษาจังหวัดพะเยา ผลการศึกษา ด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ในด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.74) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลักษณะความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
(xˉ=3.85) รองลงมา ได้แก่ ด้ านลั กษณะของงาน มีค วามคิดเห็ นอยู่ในระดั บ มาก (xˉ=3.84) รองลงมา ได้แก่ ด้าน
ลักษณะความสาเร็จของงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.70) รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะความรับผิดชอบมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.68) และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านลักษณะของงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (xˉ=3.61)
ส่วนด้านปัจจัยค้าจุนในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ใน
ด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.75) เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโอกาสใน
การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.99) รองลงมา ได้แก่ ด้านนโยบายและการ
บริหารงานของหน่วยงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.85) ด้านลักษณะค่าตอบแทน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (xˉ=3.82) และด้านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความเป็นอยูส่ ่วนตัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.58)
ส่วนค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ในด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.81) เมื่อพิจารณา
เป็น รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความพอใจของทุกฝ่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.94)
รองลงมา ได้ แก่ ด้านกระบวนการปฏิ บั ติงาน มีค วามคิดเห็ นอยู่ในระดั บ มาก (xˉ=3.87) ด้ านการบรรลุเป้าหมาย
ความสาเร็จ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.81) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการจัด หาและใช้ปัจจัย
ทรัพยากร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.63)
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ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาจังหวัดพะเยา กับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา พบว่า มีค่า P-value เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า
ระดั บนั ยสาคัญ ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และมี ค่าสหสัม พั นธ์ เท่ากับ 0.844 แสดงว่า ปั จจัยจูงใจมีค วามสั มพั น ธ์กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิ ติ .05 โดยความสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกในระดั บ สู ง และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ค้ าจุ น กั บ ประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา พบว่า มีค่า P-value เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับ นั ยส าคั ญ ทางสถิติ ท่ีระดั บ .05 และมี ค่าสหสั มพั น ธ์ เท่ากั บ .903 แสดงว่า ปั จจัย ค้าจุน มี ความสัม พั นธ์กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05 โดยความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง

สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนในการปฏิบัติงานครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาจังหวัดพะเยาอภิปรายผล ดังนี้
1.1 ปัจจัยจูงใจ ค่าความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.74 เนื่องจาก สภาวะของบุคคลที่มี
ความต้ องการในการท า การเรียนรู้ หรือแสวงหาบางอย่างด้วยตนเอง โดยมิต้ องให้มี บุค คลอื่น มาเกี่ยวข้อง เช่น
นักเรียนสนใจเล่าเรียนด้วยความรู้สึกใฝ่ดีในตัวของเขาเอง ไม่ใช่ เพราะถูกบิดามารดาบังคับ หรือเพราะมีสิ่งล่อใจใด ๆ
การจูงใจประเภทนี้ได้แก่ ความต้องการ (Need) เนื่องจากคนทุกคนมีความต้องการที่อยู่ภายใน อันจะทาให้เกิดแรงขับ
แรงขับนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และความพอใจ เจตคติ ความรู้สึกนึกคิดที่ ดีท่ีบุคคล
มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งจะช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลทาในพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น เด็กนักเรียนรักครูผู้สอน และ
พอใจวิธีการสอน ทาให้เด็กมีความสนใจ ตั้งใจเรียน เป็นพิเศษ ความสนใจพิเศษ การที่เรามีความสนใจในเรื่องใดเป็น
พิเศษ ก็จัดว่าเป็นแรงจูงใจให้เกิด ความเอาใจใส่ในสิ่งนั้น ๆ มากกว่าปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรินทร์ วงศ์
รัตน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา สังกัดสานักงานประถมศึกษา
อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ ศึกษาระดับปัจจัยจูงใจทีมีผลต่อการ
ปฏิ บั ติ ง านของครู ป ระถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานการประถมศึ ก ษาอ าเภอด าเนิ น สะดวก ราชบุ รี 2) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาอาเภอดาเนินสะดวก ราชบุรี 3) เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอดาเนินสะดวก จ. ราชบุรี ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูประถมศึกษา สังกัดสานักงานประถมศึกษาอาเภอดาเนินสะดวก ราชบุรี จัน วน 50 คน
ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
เรื่องปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา สังกัดสานักงานประถมศึกษาอาเภอดาเนินสะดวก
ราชบุรี สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย (xˉ) ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษา อาเภอดาเนินสะดวก ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ านพบว่ า อยู่ ในระดั บ มาก 7 ด้ าน คื อ นโยบายการบริห ารและการนิ เทศ
ความสาเร็จของงาน ปริมาณงานและความรับผิดชอบเงินเดือนและค่าจ้าง สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน สภาพการ
ท างาน และอยู่ ในระดั บ ปานกลางจ านวน 3 ด้ าน คื อ การได้ รับ การยอมรับ นั บ ถื อ ลั ก ษณะของงาน โอกาสและ
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ความก้าวหน้าในงาน 2) ระดับผลการปฏิบัติงานของครูประถมศึก ษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอดาเนิน
สะดวก ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ งาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และระดับปานกลาง คือ งานบุคลากร
1.2 ปัจจัยค้าจุน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ร ะดับค่าเฉลี่ย 3.75 เนื่องจากสภาวะของบุคคล ที่ได้รับ
แรงกระตุ้นมาจากภายนอกให้มองเห็นจุดหมายปลายทาง และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล แรงจูงใจเหล่านี้ได้แก่เป้าหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนที่มีเป้าหมายในการกระทาใด ๆ ย่อมกระตุน้ ให้
เกิดแรงจู งใจให้ มี พ ฤติก รรมที่ดี และเหมาะสม เช่น ครูท ดลองงาน มีเป้าหมายที่จะได้รับการบรรจุเข้าทางาน จึง
พยายามตั้ งใจท างานอย่ า งเต็ ม ความสามารถความรู้เกี่ ย วกั บ ความก้ าวหน้ า คนที่ มี โอกาสทราบว่ าตนจะได้ รั บ
ความก้าวหน้าอย่างไรจากการกระทานั้น ย่อมจะเป็นแรงจูงใจให้ตั้งใจและเกิดพฤติกรรมขึ้นได้ บุคลิกภาพ ความ
ประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้เกิด พฤติกรรมขึ้นได้ เช่น ครู อาจารย์ ก็ต้องมีบุคลิกภาพ
ทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ นักปกครอง ผู้จัดการ จะต้องมีบุคลิกภาพของผู้นาที่ดี เป็นต้นเครื่องล่อใจอื่น ๆ มีสิ่งล่อใจ
หลายอย่างที่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้พฤติกรรมขึ้น เช่น การให้รางวัล อันเป็นเครื่องกระตุ้นให้อยากกระทา หรือการ
ลงโทษ ซึ่งจะกระตุ้นมิให้กระทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การชมเชย การติเตียน การประกวด การแข่งขัน หรือการ
ทดสอบก็จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎา วัฒนานันท์ (2557)
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการทางานกับคุณภาพชีวิตการทางานของครูการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะคาจังหวัด
ลาปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาปัจจัยจูงใจในการทางานกับคุณภาพชีวิตการทางานของครูการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาคอาเภอเกาะคา และเพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยจูงใจในการทางานกับคุณภาพชีวิตการทางานของครูการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะคา โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ การศึกษา ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ระดับตาแหน่ง ระดับชั้นการไฟฟ้าที่สังกัด และอั ตราเงินเดือนที่ได้รับต่อเดือน จากผลการศึกษาพบว่า
ข้อมูลทั่วไปของครูการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะคาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 71.6 เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 28.4 สถานภาพสมรสโดยส่วนใหญ่เป็นสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย 84.3 โดยมีอายุระหว่าง 41-50 ปี มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.7 ครูการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการปฏิบัติตั้งแต่ 19-24 คิดเป็นร้อยละ 46.1
ระดับตาแหน่งของครูส่วนมากจะอยู่ช่วงระดับ 5-6 คิดเป็นร้อยละ 63.7 จาแนกครูตามระดับของการไฟฟ้าที่สังกัด
ส่วนใหญ่ เป็นครูการไฟฟ้าชั้น 3 คิดเป็นร้อยละ 52.9 ครูมี รายได้หรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับส่วนใหญ่ได้รับต่อเดือน
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.2 ผลการศึกษาระดับปัจจัยจูงใจในการทางานของครูการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอเกาะคาทั้งหมดมี 7 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และหากวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ ย
ปัจจัยจูงใจในการทางานอยู่ในระดับมากมีจานวน 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (3.76) ด้านความสาเร็จในการ
ทางาน (3.97) และด้านความรับผิดชอบในงาน (3.99) ส่วนในด้านที่มีค่าเฉลี่ย ปัจจัยจูงใจในการทางาอยู่ในระดับปาน
กลางมีจานวน 4 ด้าน คือ ด้านการได้รับ การยอมรั บในความสามารถและความยกย่องนับถือ (3.44) ด้านโอกาสที่จะ
ได้รับความด้าวหน้าในอนาคต (3.24) ด้านผลตอบแทน (3.15) และในด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ (3.47)
ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของครูการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะคาทั้งหมดมี 5 ด้าน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และหากวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง
มีจานวน 2 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (3.36) ด้านวิธีการปกครองและบังคับชา (3.47) ส่วนในด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยคุณ ภาพชีวิตใจการทางานที่อยู่ในระดับมากมีจานวน 3 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
(3.61) ด้านความมั่นคงในการทางาน (3.99) และด้านสถานภาพการทางาน (3.70) ผลการศึกษาพบว่า ในระดับปัจจัย
จูงใจในการทางานของครูการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะคา ครูท่ีมี เพศ และระดับชั้นของการไฟฟ้าที่ต่างกันมีระดับ
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ปัจจัยจูงใจในการทางานที่ไม่แตกต่างกัน แต่ครูที่มีสถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับ
ตาแหน่ง และระดับรายได้ท่ีต่างกัน มีระดับปัจจัยจูงใจในการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 ผล
การศึกษาพบว่า ในระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของครู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเกาะคา ครูท่ีเพศ สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับตาแหน่ง ระดับรายได้ และระดับชั้นของการไฟฟ้าที่ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การทางานที่ไม่แตกต่างกัน แต่ในส่วนของครูท่ีมีอายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
2. จากผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัด
พะเยาอภิปรายผล ดังนี้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.81 เนื่องจากการทางาน
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
หรือวิธีการทางานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้างความสาเร็จในการทางาน
หรือเทคนิคการพั ฒ นาประสิท ธิภาพในการทางาน ตลอดจนการทางานอย่างไรให้มีความสุข นั่นแสดงว่าองค์กร
ทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าองค์กรจะมีความเจริญ ก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น สิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ
นรินทร์ พงษ์โสภา (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการ
พลังทหาร กระทรวงกลาโหม อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยค้าจุนด้านค่าตอบแทน ด้าน
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านสถานภาพ ด้านการนิเทศ ด้ านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางานและด้านสภาพความเป็นอยู่ มีระดับจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในการทางานอยู่ในระดับมาก ปัจจัยกระตุ้นด้านความสาเร็จของงานและชื่อเสียงขององค์กร ด้านการยอมรับนับถือ
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ และด้ า นลั ก ษณะของงาน มี ร ะดั บ การจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ในระดั บ มาก ส่ ว นด้ า น
ความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง
3. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยาอภิปรายผล ดังนี้
3.1 ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง เนื่องจาก ในการ
ทางานไม่ว่าเราจะทางานอะไรก็ตาม เราต้องมีความสุขในการทางาน แม้ ว่าบางครั้งเราอาจจะบ่นว่าเหนื่อย แต่เมื่อเรา
เห็นผลสาเร็จของการทางานแล้ว เราก็จะมองข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปอย่างง่ายดาย หากเราต้องการให้การทางาน
ของเราเต็มไปด้วยความสุข เราต้องรู้สึกสนุกกับงาน เมื่อเราสนุกกับงานที่เราทา ไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคในการทางาน
ที่หนักหนาสาหัสเพียงไหน เราก็จะผ่านพ้นไปได้ เพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าเราต้องทางานอย่างไรจึงจะมีความสุข ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนรินทร์ วงศ์รัตน์ (2557) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ในเขต 21 (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน) ศึกษาถึงปัจจัย
จูงใจที่มีผลต่อความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานของครูธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ในเขต 21 (จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน) วิธกี ารศึกษาใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจานวน 121 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสถิ ติ ส าเร็จ รูป สถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่ าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-40 ปี มีสถานภาพสมรส
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุงานระหว่าง 11-15 ปี ดารงตาแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่ 7 และมีอัตราเงินเดือน
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15,001-20,000 บาท ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านตาแหน่ง
งาน ด้านผลสาเร็จในการทางาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้รว่ มงาน ด้านความมั่นคงในการทางาน และด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ตามลาดับ ส่วนปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับในผลงานผู้อื่น ด้านการได้รับความรับผิดชอบที่
สูงขึ้นและการมีอิสระในการทางาน ด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร ด้านสภาพการทางาน ด้านค่าตอบแทน
และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและโอกาสได้รับความก้าวหน้ าในอนาคตอยู่ในระดั บ น้อย ข้อ เสนอแนะ
เพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ควรปรับฐาน
เงินเดือนและเงินโบนัสที่ค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น ๆ ให้สูงขึ้นสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
3.2 ปัจจัยค้าจุนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ ศึกษาจังหวัดพะเยา ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ .05 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง เนื่องจาก การ
ทางานไม่เพียงแต่ต้องมีความสุขเท่านั้น แต่ต้องเป็นการทางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย จึงจะทาให้เราได้ชื่อว่าเป็นคน
ที่ทางานดี ทางานเก่ง จนเป็นที่พึงพอใจของเจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน แต่การทางานต้องทาอย่างไรจึงจะมีความสุข
นั้น เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยาก เพราะคนทางานแต่ละคนก็มีวิธีการในการทางานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแนวคิดและการ
ปรับใช้ดังนั้นผู้ท่ีมีประสิทธิภาพในการทางานจึงเป็นผู้ที่ฉลาดในการเรียนรู้ รูว้ ่าการทางานอย่างไรจึงจะบรรลุผลสาเร็จ
ในเวลาอันรวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อย นั่นก็คือ การลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมากกว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์
อาจเน้นความคุม้ ค่าหรือความคุม้ ทุนในการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์ เสร็จกิจดี (2556) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
การวิจัยครั้งนี้มีวัต ถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึกษาระดับ ของปัจจัยจูงใจในการปฏิ บัติงานของครูระดับประถมศึกษ าของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) ศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของครูระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 3) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
สุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัย คือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
จานวน 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน
ของครูระดับประถมศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ใน การวิเคราะห์ข้ อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานของครูระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายด้านก็อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้ านการได้รับการยกย่อง ด้านความก้าวหน้า และด้านค่าจ้างหรือ
เงิ น เดื อ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง 2) ผลการปฏิ บั ติ งานของครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาของโรงเรีย นเอกชนในจั งหวั ด
สุ พ รรณบุ รี อยู่ ในระดั บ มากและเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ านก็ อ ยู่ ในระดั บ มากเช่น เดี ย วกั น 3) ปั จ จั ย จูงใจใน การ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ สภาพ การทางานการได้รับการ
ยกย่อง ความสาเร็จในการทางาน ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยขอเสนอแนะในความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครู
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วยด้านลักษณะของงานควรเพิ่มเรื่อง งานที่ปฏิบัติอยู่มีอิสระในการทางานโดยที่ไม่
ถูก ควบคุ ม โดยผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ลั ก ษณะของงานที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ และ งานที่ป ฏิ บั ติ อ ยู่ต รงกั บ ความถนั ด ด้ านลั ก ษณะ
ความสาเร็จของงานควรเพิ่มเรื่อง ได้ใช้ความรู้ท่ีมีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้ใช้ความสามารถของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง และ เป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของงาน ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือควรเพิ่มเรื่อง
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ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน มีเกียรติและศักดิ์ศรีในอาชีพที่ทาอยู่ และ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนโรงเรียน
ด้านลักษณะความรับผิดชอบควรเพิ่มเรื่อง มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนงาน และ แนวทางการในการปฏิบัติงาน
ปริ ม าณงานที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ เหมาะสมกั บ ความสามารถ และ ได้ รั บ มอบหมายงานพิ เศษที่ ส าคั ญ ด้ า นลั ก ษณะ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานควรเพิ่มเรื่อง มีโอกาสเรียนรู้งานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีโอกาส
ได้รับการเลื่อนตาแหน่งเท่าเทียมผูอ้ ื่น และ มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในงานที่ปฏิบัติ
2. ปัจจัยค้าจุน ประกอบด้วย ด้านลักษณะค่าตอบแทนควรเพิ่มเรื่อง มีร างวัลหรือผลตอบแทนในผลสาเร็จ
ของงาน เงิน เดื อนที่ได้ รับ มี ความเหมาะสมกับ ต าแหน่ งและหน้ าที่ และ มี ความยุติธรรมในการขึ้น เงิน เดื อน ด้าน
ลั ก ษณะด้ า นสวั ส ดิ ก ารควรเพิ่ ม เรื่ อ ง มี ก ารก าหนดวั น ลาป่ า ย ลากิ จ ลาพั ก ร้ อ นที่ เหมาะสม มี ส วั ส ดิ ก ารค่ า
รักษาพยาบาลที่เหมาะสม และเพียงพอ และ มีการตรวจสุขภาพประจาปี ด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การ
งานควรเพิ่มเรื่อง มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตาแหน่งไปตามหลักคุณธรรม มีความยุติธรรมด้านโอกาสใน
การเลื่ อ นต าแหน่ ง และ มี ก ารเลื่ อ นต าแหน่ งโดยค านึ งถึ งประโยชน์ ข ององค์ ก รเป็ น หลั ก ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้บังคับบัญชาควรเพิ่มเรื่อง ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ในเรื่องทั่วไป ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม
ในการพิจารณาผลงาน และ ผู้บังคับบัญชามีการปกครองโดยยึดหลักความเสมอภาคเป็นหลัก ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานควรเพิ่มเรื่อง เพื่อนร่วมงานมีความสนิทสนม ความจริงใจ และเป็นกันเอง เพื่อนร่วมงานมีความร่วมมือ
และ สามัคคี พร้อมที่จะทางานเป็นทีม และ เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ ในการทางาน ให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงานควรเพิ่มเรื่อง ได้ให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ได้ช้ีแจง
นโยบายโดยเป็นลายลักษณ์ อักษรและแจ้งให้ท ราบโดยทั่วถึง และ มีค วามชัดเจนในการกาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ด้านสภาพการทางานควรเพิ่มเรื่อง ขนาดของอาคารและห้องทางานมีความเหมาะสม จานวนครูเหมาะสม
กับปริมาณงาน และ สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาด ความสะดวกสบาย ด้ านความเป็นอยู่ส่วนตัวควรเพิ่มเรื่อง
ครอบครัวเข้าใจและสนับสนุนในการทางานในโรงเรียน มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และ ระบบการทางาน
ทาให้สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวดีขึ้น ด้านความมั่นคงในงานควรเพิ่มเรื่อง ตาแหน่งงานที่ปฏิบัติ มีความมั่นคงสูง
โรงเรียนเป็นองค์กรที่มคี วามมั่นคง และ หน่วยงานมีความสาคัญกับโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ศึกษาตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น คุณภาพ
ชีวิตในการทางาน ขวัญและกาลังใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์กร การคงอยู่ในองค์กร การลาออกจากงาน
เป็นต้น เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ครอบคลุมมากยิ่งขึน้
2. ควรศึ ก ษาของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น เพื่ อ ดู ผ ลความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจกั บ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเทียบกับผลวิจัยครั้งนี้
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต
2
The Relationship between Administrator’s Transformational Leadership and
Organizational of Schools under Phayao Primary Educational Service Area
Office 2
นุสรา คาผัด1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Nussara Kumpud1* and Nanthima Nakaphong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 2) องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 และ 3) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ครูผู้สอน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีการศึกษา 2559
จานวน 291 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้ งฉบับ
เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติที่ใช้
คื อ ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์แ บบเพี ย ร์สั น (Pearson’s product – moment correlation coefficient) ซึ่ งผลการวิจั ย
พบว่า 1) ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับได้ดังนี้ ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ ด้านการสร้างบารมี ด้านการคานึงถึงเอกัตบุคคล และด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญ ญา ตามลาดับ 2)
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับได้ดั งนี้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการเป็น
บุคคลที่รอบรู้ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการมีรูปแบบความคิด ตามลาดับ
3) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ข อง
สถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง องค์การแห่งการเรียนรู้
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Abstract
The purposes of this study were to 1) to study the level of administrator’s transformational leadership
under Phayao Primary Educational Service Area Office 2. 2) organizational of schools under Phayao Primary
Educational Service Area Office 2. 3) to examine the relationship between administrator’ s transformational
Leadership and Organizational of Schools under Phayao Primary Educational Service Area Office 2. The sample
groups were 291 teachers under Phayao Primary Educational Service Area Office 2. A questionnaire consisting
of 5 levers with a reliability of 0.96 was used to collect the data. The statistics used for analyzing data were
mean, standard deviation and Pearson’s product–moment correlation coefficient. The findings were as follows: 1)
The level of administrator’s transformational leadership aspect were at high level by ranking from the highest to
the lowest mean as follows: inspiration motivation, idealized Influence, individualized consideration and
intellectual Stimulation, respectively. 2) Organizational of schools aspect were at high levelby ranking from the
highest to the lowest mean as follows: team Learning, personal mastery, systematic thinking, shared vision and
mental models, respectively. 3. ) The relationship between administrator’ s transformational leadership and
organizational of schools in overall has the positive relationship in high level, there were statistically significant
different at .01.
Keywords: Transformational Leadership, Learning organization

บทนา
ในช่วงของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่ าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาภาคการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2558, หน้า 1) การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและการสื่อสารที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อองค์การจนทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในสภาวะผู้นาหรือผู้บริหารจะต้องเตรียมพร้อมที่ปรับตัวและองค์การให้เข้ากับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การคาดการณ์วางแผนล่วงหน้า กระบวนการแก้ปัญหาการสื่อสารในองค์การ การสร้าง
วิสัยทัศน์ และแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงาน เป็นต้น ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องทาให้สภาวะ
ผู้ น าหรื อ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารมี ก ารพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะ ในการบริ ห าร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นทักษะหลักที่ผู้บริหารทุก ๆ คนในองค์การจะต้องให้ความสาคัญและองค์การจะต้องเปลี่ยนแปลงสู่
ยุคของการใช้ภาวะผู้นาแทนการบริหารแบบเดิม ๆ สู่ยุคใหม่ ถือเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม (สุนทร โคตร
บรรเทา, 2551, หน้า 34)
จากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ยุคสมัยแห่งการปฏิรูป (Age of Transformation)
การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัฒน์ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรับเปลี่ยน
การแข่งขันที่สูงขึ้น เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ และความมุ่งมั่นของสังคมที่ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความ
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หลากหลายนั้น จึงได้เกิดข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ที่ระบุไว้ในแผนการ
ศึกษาแห่งขาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) วิสัยทัศน์ : คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย
ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่า งเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1) พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ส่งผลให้คนไทยยุคใหม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีนิสัยใฝ่รู้ตลอดชีวิต มี
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานเป็นกลุ่ม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย และสามารถก้าวทันโลก อีกทั้งยุคนี้ยังเป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ องค์การจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และบุคลากรจะต้องสามารถทางานได้ครอบคลุมงานหลักทุกด้าน และสามารถทางานร่วมกันเป็น
ทีมได้ โดยองค์การจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้วยวิธีการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การให้
เป็นระบบ ส่งเสริมบุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพและสถานศึกษาต้องพัฒ นา
องค์การให้เหมาะสมยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะเมื่อยุคเปลี่ยนไป ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนตาม องค์การย่อมต้อง
ปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ การอยู่รอดขององค์การจะต้องทาให้
คนในองค์การพัฒ นาการเรียน พัฒ นาวิธีคิด สถานศึกษาถือเป็นองค์การที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน ให้บริหารที่ผูกพันกับเรื่องการสอนและการเรียนรู้เป็นหลัก เป้าหมายสุดท้ายของสถานศึกษา คือ
การเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนั้นในบรรดาองค์การต่าง ๆ
สถานศึกษาควรเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าประเภทใดๆ เพราะฉะนั้น ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง จึงจะทาให้โรงเรียนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ (สุจิตราภรณ์ สาเภาอินทร์, 2553, หน้า 45) ทา
ให้สถานศึกษาจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนสภาพระบบวิธีการทางการศึกษา การถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นใน
รูปแบบและกระบวนการที่ให้มีความแตกต่างจากของเดิม โดยมุ่งเน้นการสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการขยายตัวขององค์ความรู้ ท่ีเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างไม่หยุดยั้ง องค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดของ เซ็นเก้ (Senge, 1990) ที่ให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่
มีคุณค่าของหน่วยงาน เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์การ ทั้งเอกบุ คคล และการ
ทางานเป็นทีม โดยมีองค์ประกอบหลักสาคัญ มี 5 ประการ คือ 1) การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) เป็น
พฤติกรรมของบุคคลหรือสมาชิกขององค์กร พยายามบังคับฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา ให้ความสาคัญ
กับการเรียนรู้ของบุคคลว่าเป็นรากฐานขององค์กรแห่ งการเรียนรู้ 2) การมีรูปแบบความคิด (Mental Model) เป็น
กรอบความคิดของคนในการเข้าใจและมองโลกตามความเป็นจริงอย่างสมเหตุสมผล มีความคิดความเข้าใจทัง้ ในเรื่อง
ของตนเอง ผู้อื่น องค์กร ซึ่งจะมีผลต่อการดารงชีวิตของคน 3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) เป็นการ
สร้างทรรศนะของความร่วมมือกันอย่างยึดมั่นของสมาชิกในองค์กร เพื่อพัฒนาให้เกิดภาพความสาเร็จในอนาคต และ
ความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกันของสมาชิกทั้งองค์กร 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
เป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิก โดยอาศัยความรู้ และแนวคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น 5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) เกิดมา
จากความคิดที่ว่าสิ่งต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเป็นวัฎจักร มีลักษณะบูรณาการอย่างเป็นองค์
รวม การมองโลกแบบแยกส่วน สามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างทะลุปรุโปร่ง จึงมีส่วนสาคัญต่อการสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ (จุฑา เทียนไทย, 2548, หน้า 128–129)
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การมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าเป็นการใช้ความสามารถของผู้นาใน
การกระตุ้นและจูงใจให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มบุคคลอื่น ให้ความร่วมมือ ร่วมใจด้วยความเต็มใจ
ด้วยความกระตือรือร้น สามารถทางานบรรลุตามเป้าหมายขององค์การที่กาหนดไว้ (สุรชิน วิเศษลา, 2550, หน้า 24)
ผู้บ ริห ารต้อ งมี ภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงสู ง เพื่ อให้ สามารถนาพาองค์ก ารไปสู่ก ารเป็ น องค์การแห่ งการเรียนรู้
เพราะฉะนั้ น หมายความว่ า ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งสามารถที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงกระบวนทั ศ น์ แ ละสร้ า งแรงจู ง ใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เห็นถึงความจาเป็น และความสาคัญในการดาเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ยิ่งใหญ่ซึ่งนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (คมสัน ณ รังษี, 2550, หน้า 2) ดังนั้นผู้บริหารที่จะทาการเปลี่ยนแปลงได้นั้น
นอกจากจะต้องให้ความสาคัญต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แล้ว การที่จะพัฒนาองค์การให้ก้าวสู่องค์การแห่ง
การเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น จะต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีวสิ ัยทัศน์ และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
อย่างไรก็ดี ในเรื่องของภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาในการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาไปสู่ความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสังคมไทย นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่และยังต้องการข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ แม้
มีนักวิจัยหลายท่านเห็นว่าองค์การแห่งการเรียนรู้สัมพันธ์กับผู้นาการเปลี่ยนแปลง แต่ผู้วิจัยต้องการความชัดเจนว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับใดจึงจะมีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้วิจัย จึงสนในที่จะ
ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อนาผลจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็น
แนวทางในการบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนาผลไปประกอบการพิจารณากาหนดแผนปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และพัฒนาสถานศึกษาให้กลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 2) เพื่อศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกั ด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช้แนวคิดเรื่องภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ของแบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1999, หน้า 9 – 32 ; อ้างอิง
ในกระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 8 – 11) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการสร้างบารมี 2) ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ 3) ด้านกระตุ้นเชาวน์ปัญญา และ 4) ด้านคานึงถึงเอกัตบุคคล ส่วนองค์การแห่งการเรียนรู้ ใช้แนวคิดของ
เซ็นเก้ (Senge, 1990) ที่จาแนกองค์การแห่งการเรียนรู้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ 2) ด้านการมี
รูปแบบความคิด 3) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และ 5) ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ
- Proceedings -

1349

สมมติฐานการวิจัย
ภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริห ารกั บองค์การแห่ งการเรียนรู้ข องสถานศึ กษา มีค วามสัม พั นธ์กั น
ทางบวก

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ปีการศึกษา 2559 มี 139 โรงเรียน จานวน 1,144 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครู
สถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 291 คน ได้มา
จากการก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั วอย่ า ง โดยใช้ต ารางเครจซี และ มอร์แ กน (Krejecie and Morgan, 1970 อ้ า งอิ งใน
ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. 2542, หน้า 148-149)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 แบ่ งเป็ น 3 ตอน ดั งนี้ ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ ประเภท
สถานศึกษา และประสบการณ์การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการสร้างบารมี 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นเชาวน์ปัญญา 4) ด้านการคานึงถึง
เอกัตบุคคล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ตอนที่ 3
เป็นแบบสอบถามองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ของเซ็นเก้ (Senge) ได้แก่ 1)
ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ 2) ด้านการมีรูปแบบความคิด 3) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นทีม และ 5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แบบของลิเคิร์ท (Likert)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้านี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้ (1.) ศึกษาเอกสาร หนังสือ
ตารา และรายงานการวิจัย แนวคิดเกี่ยวกันภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และสร้างแบบสอบถาม (2.) กาหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบตามจุดประสงค์ของการวิจัย
และคานิยามศัพท์เฉพาะ (3.) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นใน
ด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โครงสร้าง หลักวิชา ตลอดจนสานวนภาษาที่ใช้ แล้วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของ
อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษา (4.) เมื่ อ ได้ ต รวจสอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าเรี ย บร้อ ยแล้ ว น าส่ ง ให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้ หา สานวนภาษาที่ใช้เพื่อให้แบบสอบถามมีความ
ถูกต้องชัดเจน ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องของคาถาม (Index of Item Concurrence : IOC) ผลการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า ข้อคาถามทั้งหมด มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 (5.)
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู้สอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจาป่า
หวาย และโรงเรียนบ้านร่องคา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) (6.) นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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ผลปรากฏว่ามีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 (7.) จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ปรับปรุงฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้เก็บ
รวมรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้ (1.) ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลครูผู้สอนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (2.) ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็ นกลุ่ มตั วอย่างเพื่ อ ขออนุญ าตเก็ บรวบรวมข้อมู ล จาก
ครูผู้สอน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม พร้อมด้วยซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ ในการส่งแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณี ย์ และกาหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน (3.)
ดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยส่วนหนึ่งส่งทางไปรษณีย์ อีกส่วนหนึ่งผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง ในกรณีท่ีแบบสอบถามไม่ครบผู้วิจัยจะเดินทางไปเก็บด้วยตนเอง พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม เพื่อจะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในลาดับต่อไป (4.) นาแบบสอบถามที่ได้ รับคืนมาตรวจสอบความ
ถูกต้อง และบันทึกลงในตาราง เพื่อนามาประมวลผล ทัง้ หมด 291 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาคือ ด้านการสร้างบารมี ด้านการ
คานึงถึงเอกัตบุคคล และด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายด้านมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ด้านการสร้างบารมีโดย รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
เช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารเป็นคนทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ ผู้บริหารประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี น่านับถือ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารกาหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานชัดเจน
1.2 ด้านการสร้างแรงบัน ดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จ
ตามที่กาหนดไว้ รองลงมาคือ ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานรู้สึกถึงคุณค่าในตนเองและสามารถจัดการกับปัญหาได้
ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสร้างวิสัยทัศน์รว่ มกันกับผู้ร่วมงานในการทางาน
1.3 ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริ หารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหาแนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ
แก้ปัญหาการทางาน รองลงมาคือ ผู้บริหารให้แนวทางการคิดทางานร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ผู้บริหารสามารถระบุปัญหาหรือตั้งสมมติฐานของปัญหา เพื่อแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
1.4 ด้านการคานึงถึงเอกัตบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความสามารถที่แตกต่างกัน
ของแต่ละบุคคล รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเอง ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหาร
มีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบของผู้รว่ มงานจากคุณภาพงาน
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2. องค์ ก รแห่ ง การเรีย นรู้ข องสถานศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ส อน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม รองลงมาคือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และด้านการมีรูปแบบความคิด ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายด้านมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
มากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งผลต่อการ
พัฒนาหน่วยงาน รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สาเร็จ ส่วนข้อ
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี สื่ อ เทคโนโลยี ท่ี ทั น สมั ย เช่ น โทรทั ศ น์ วี ดี ทั ศ น์ คอมพิ ว เตอร์ ระบบ
อินเตอร์เน็ตไว้ให้บริการครู
2.2 ด้านการเป็นมีรูปแบบความคิด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูแสวงหาข้อมูลข่าวสารความรู้อย่างกว้างขวาง
รอบด้ า น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน รองลงมา คื อ สถานศึ ก ษาส่ ง เสริม ให้ ค รู แ สวงหาวิ ธี ก าร กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพขึ้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูร่ วมกันคิดแก้ปัญหา
และหาแนวทางในการปฏิบัตงิ านให้บรรลุผลสาเร็จได้ด้วยตนเอง
2.3 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาดาเนินการให้ครูได้สอนงาน ฝึกงานและแนะนางานให้แก่กัน
และกัน รองลงมา คือ สถานศึกษาประชุมครูเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา
องค์ ก าร ส่ ว นข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ สถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การตามเป้ า หมายที่ ก าหนดร่ว มกั น ก่อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน
2.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาให้ครูมีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน โดยวิธีการ
ต่าง ๆ รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้มีบรรยากาศการทางานร่วมกัน เป็นทีม มีการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึกษามีการกระจายอานาจและมอบหมายงานที่เหมาะสม ให้ครูมีความ
รับผิดชอบ และเรียนรู้งานอย่างทั่วถึง
2.5 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ ออยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงาน โดยยึดเป้าหมายของสถานศึกษา
เป็นหลัก และคานึงถึงผลที่ตามมา รองลงมา คือ สถานศึกษาให้ครูรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของตนเองเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ สถานศึกษาให้ครูใช้ข้อมูล สถิติ มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจและคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ
3. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับสภาพการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
สภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตงั้ ไว้
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สรุปผลและอธิปรายผล
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู มีประเด็นสาคัญที่สามารถ
นามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากในปีการศึกษา
2559 นี้ ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษา ได้มี น โยบายในการเร่งพั ฒ นาผู้บ ริห ารที่ได้ รับ แต่ งตั้งให้ ม าด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ จานวนมาก ซึ่งได้มีการจัดประชุมเครือข่ายผู้บริหาร จัดอบรมเตรียมผู้บริหาร
สัมมนาสมาคมผู้บริหาร ศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่เป็นผู้บริหารพี่เลี้ยง และมีการประเมินผลการบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2, 2559) อีกทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีได้รับ
การคัดเลือก คัดสรรจากบุคคลที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์การ
บริห ารงานในต าแหน่งอื่ นมาก่อน ท าให้ สามารถเรียนรู้งานได้ ง่าย หน่วยงานต้นสั งกัด มีการพั ฒ นาความรู้ทั กษะ
ทัศนคติอย่างสม่าเสมอ ทาให้เกิดวิสัยทัศน์ท่ีจะบริหารงานของสถานศึกษาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการกระตุ้น
ส่ งเสริม ให้ ค รูแ ละบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของการปฏิ บั ติ งานให้ บ รรลุ ต าม
เป้าหมาย คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาอย่ างมี คุ ณ ภาพ ส่ งผลให้ มี ระบบการ
ตรวจสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงระบบราชการ การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา สิ่งเหล่านี้
มี ผ ลท าให้ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งปรับ ตั วเองในการบริห ารงาน ซึ่ งท าให้ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษามี ภ าวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจั ยของแอนนา รัตนภักดี (2553) ได้ทาการศึกษาภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมเกียรติ บาลลา (2554 : หน้า 80) ที่ทาการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อาเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการสร้างบารมี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารเป็นคนทันต่อเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสาร ข่าวสารต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ถ่ายทอดถึงกันได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ ท โฟน เช่ น Facebook, LINE, Messenger เป็ น ต้ น ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถรั บ รู้ และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ แต่อย่างไรผู้บริห ารต้องมีการคาดการณ์ สถานการณ์ ไว้ล่วงหน้า เพื่ อช่วยในการ
วางแผนรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยึดมั่นในอุดมการณ์ ความเชื่อ
และค่านิยมที่ดี สร้างความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ และความจงรักภักดีของผู้ร่วมงาน ทาให้ผู้ร่วมงานมีความรู้สึกเป็น
ทีมเดียวกัน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรเข้าใจบทบาทของตนเองที่จะใช้ทั้งศาสตร์
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และศิลป์ในการปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ สามารถประพฤติต นเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นประโยชน์แก่
ผู้อื่น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สราญรัตน์ จันทะมล (2548) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา อาเภอวังสะพุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า
ผู้บ ริห ารมี ระดั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงอยู่ ในระดั บ มาก ซึ่ งภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงที่ผู้ บ ริห ารแสดงออก
มากกว่าด้านอื่น ๆ คือ ด้านการสร้างบารมี
1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่ วแน่ท่ีจะปฏิบัติงานให้สาเร็จตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากว่าผู้บริหารที่มี
พฤติกรรมในการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ร่วมงาน โดยแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่ว
แน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ กระตุ้นจิตสานึกให้ผู้ร่วมงานแสดงออกซึ่งความกระตือรือ ร้นและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง สามารถที่จะจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เผชิญได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ (เบส Bass, 1985, p.14) ที่กล่าว
ว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คือผู้ที่กระตุ้น จูงใจให้ผู้ตามกระทามากกว่าที่คาดหวัง มีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุผล ที่ปรารถนา และใช้ความพยายามเพื่อยกระดับความต้องการของผู้ตามให้เป็นลาดับขั้นของความต้องการที่
สูงขึ้น ตามลาดับขั้นของ Maslow ดังนั้น ผู้บริหารจึงแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทางานให้สาเร็จตามที่
กาหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ประกอบกับทางกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทาให้ “ผลงาน” จึง
ถือเป็นหัวใจหนึ่งในการประกันคุณ ภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการวัดผลตามสภาพจริงอย่างชัดเจน ผู้บริหารที่มี
เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะย่อย 3 ประการ คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมุ่งมั่นใน
การทางานและความศรัทธาในผลสาเร็จ การสร้างแรงบันดาลใจจึงเป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งของผู้บริหารที่ค้นพบว่า
สามารถจ าแนกความเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ น แบบได้ ทั้ ง นี้ เป็ น เพราะว่ า การสร้ า งแรงบั น ดาลใ จเป็ น อี ก
คุณลักษณะหนึ่งที่มีความสาคัญ ถือเป็นพลังจากภายใน เป็นพลังสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมการทางานให้มีพลังมากยิ่งขึ้น
จากแก่นแท้ของจิตวิญญาณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (โสภณ สุภาพงษ์, 2555, Online) กล่าวว่า แรงบันดาลใจ
เป็นความมุ่งมาดปรารถนาที่จะประสบความสาเร็จ เนื่องจากแรงบันดาลใจมาจากบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ
1.3 ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหาแนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาการทางาน เนื่องจากอาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา ทาให้
ผู้ร่วมงาน มีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหา เพื่อหาข้อสรุปใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม ทาให้เกิดวิธีการใหม่และ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้บริหารมีการจูงใจและสนับสนุ นความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญ หาและหา
คาตอบของปัญหา กระตุ้นให้มีการแสดงความคิดเห็นและเหตุผลประกอบ รวมทั้งแสดงความเชื่อมั่นให้ผู้ร่วมงานเห็น
ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย และเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะร่วมกันแก้ปัญหา สามารถผ่านอุปสรรคปัญหาทุกอย่างได้
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการกระตุ้นทางปัญญา ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานใน
การที่จะตระหนักเข้าใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาไปสู่ความสาเร็จ จึงเป็นหน้าที่หลักของ
ผู้บริหารที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการเรีย นรู้ นั่นคือ ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอมร สุทธิ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า บทบาทภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีระดับ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นภูมิปัญญา อยู่ในระดับมาก
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1.4 ด้านการคานึงถึงเอกัตบุคคล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึงถึงความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เนื่องจากอาจเป็น
เพราะว่า หลั กสูต รการเป็ นผู้บ ริห ารสถานศึ กษา จะต้ องผ่านการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกั บ หลั กการและทฤษฎี ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทาให้ผู้บริหารเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่า งบุคคล ซึ่งผู้บริหารจาเป็นต้องทางาน
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รว่ มงาน ในสถานศึกษา การเข้าใจ กระบวนการเกิดทัศนคติของบุคคล การเข้าใจความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล กระบวนการกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการทางานร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจะช่วยให้ผู้บริหาร
เข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่าง ๆ ทาให้สามารถทานายและนามาใช้ในการสนับสนุนให้เกิดการทางาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเป็นการส่วนตัว เอาใจเขามาใส่ใจเรา มอบหมายงานเพื่อ
พัฒนาผู้ร่วมงานโดยเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรีย นรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทาย ผู้บริหารจะต้อง
คอยให้ปรึกษา แนะนา สนับสนุน และช่วยให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับแนวคิดของเบิร์น
(Burn, 1978, อ้างถึงใน (คานึง ผุดผ่อง, 2547, หน้า 93) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะต้อง
ตระหนักถึงความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน ค้นหาแรงจูงใจของผู้ร่วมงาน กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิด
ความสานึกของความต้องการ พยายามให้ผู้ร่วมงานได้รับการตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นตามความต้องการ
ตามลาดับขั้น
2. องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาส่วนใหญ่ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ทาให้เกิดการเอื้ออานวย
ความสะดวกและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาได้ง่าย และสถานศึกษายังถือเป็น
หน่วยงานที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพในการทางาน บุคลากรให้ความสาคัญ
กับการเรียนรู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา มีความกระตือรือร้น สนใจและใฝ่ท่จี ะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ สอดคล้อง
กับ แนวคิด ของ (มาร์ค วาดท์ Marquaret, 1994 ; อ้ างอิงใน (จัน ทรานี สงวนนาม, 2551, หน้ า 203-204) ที่ได้ ให้
ความหมายว่าองค์การแห่งการเรียนรู้คือ สถานที่ซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม มีการสอน
ให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้เข้าในสรรพสิ่งต่าง ๆ ขณะเดียวกันทุกคนก็ช่วยองค์การ โดยเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดและความสาเร็จ ซึ่งก็คือให้ทุกคนตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นั้นมีความสาคัญต่อการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรให้เกิดขึ้นพร้อม
ๆ กัน และเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน เพราะให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการทางานของบุคคลและมีบทบาท
สาคัญในการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ ความรู้ท่ีเป็นระบบนั้นจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี
ความรอบรู้นาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปราย
ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงาน เนื่องจากการที่
หน่วยงานที่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายได้นั้น บุคลากรจะต้องมีการวางเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นผลสาเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของจอร์น ริดดิ่ง
(John Redding, 1994, p. 3) ก็เห็นว่า การเรียนรู้ของบุคคล คือ สิ่งจาเป็นต่อการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องขององค์การ เพื่อ
ขยายสมรรถนะหลักขององค์การและเตรียมทุกคนให้พร้อมสาหรั บอนาคตที่ไม่อาจรู้ได้ ดังนั้น ความสามารถที่จะ
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เรียนรู้ของแต่ละบุคคลจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งที่จะช่วยพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้
ของบุคคลประกอบด้วยการเรียนรู้แบบชี้นาตนเอง การเรียนรู้จากผู้ร่วมงาน การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ การ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของการทางานและรวมถึงการหยั่งรูด้ ้วยตนเอง
2.2 ด้านการมีรูปแบบความคิด อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูแสวงหาข้อมูลข่าวสารความรูอ้ ย่างกว้างขวาง รอบด้าน เพื่อปรับปรุงการปฏิ บัติงาน
เนื่องจากในยุคแห่งเทคโนโลยี ที่สามารถสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรูข้ ่าวสารต่าง ๆ หรือสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างง่าย เป้าหมายองการพัฒนาแบบแผนในการคิดไม่ต้องการให้ทุกคนมีความเห็นพ้องกันในแนวเดียวกันทั้งองค์การ
แต่ต้องการให้เกิดแนวคิดของแต่ละคนบุคคลภายหลังจากมีการเรียนรู้ในระดับบุคคลแล้ว เพื่อนาไปสู่การมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูร่วมกันคิดแก้ปัญหา และหาแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องจากในฐานะผู้บริหารมีอานาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ
ย่อมส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิดในการแก้ปัญหา เพื่อหาแนวทางในการทางานให้บรรลุสาเร็จตาม
เป้าหมายได้ ดังนั้นในการแก้ปัญหาควรมีการรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของแต่ละ
บุคคลที่มีต่อหน่วยงานและตนเอง เกิดความเชื่อกับความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ยุคโลกาภิวัฒน์
โดยมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ (ณฐกฤต ชื่นชนะ, 2553, หน้า 25) ผู้บริหารควรเป็นผู้มีแบบแผนความคิดและ
จิตสานึกในการส่งเสริมบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการทางาน ศึกษาหาข้อมูลต่ าง ๆ
มาสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กับองค์การของท่าน ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการจัดหมวดหมู่ด้านความรู้ต่าง ๆ ที่ได้มาแล้ว
ทาให้เกิดการประยุกต์เป็นแนวคิดของตนเอง จากนั้นนามาใช้ประโยชน์มาปรับในการทางานให้เข้ากับบริบทข้อเท็จจริง
ตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ สนั บสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาได้
2.3 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษาดาเนินการให้ครูได้สอนงาน ฝึกงานและแนะนางานให้ แก่กันและกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีการโยกย้ายบ่อย
และอยู่ไม่นาน จึงทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบภาระงานบ่อย ซึ่งส่วนใหญ่สถานศึกษามักจะเลือกใช้
วิ ธี ให้ ค รู ท่ี ย้ า ยมาแทนในต าแหน่ ง ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบภาระงานเดิ ม ของครู ท่ี ย้ า ยไป ท าให้ ท างสถานศึ ก ษาจึ ง มี
กระบวนการแนะนา สอนงานให้แก่กันและกันอยู่เสมอ และจากกระบวนการสอนงาน ฝึกงาน แนะนางานนี้เองที่ทาให้
ครูท่ีย้ายเข้ามาใหม่ในสถานศึก ษากับ คณะครูของสถานศึก ษาเกิดการสร้างวิสัยทั ศน์ ร่วมกัน ภายใต้จุดมุ่งหมาย
เดียวกันของบุคลากรทั้งสถานศึกษา ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในภาวะผู้นาควรสร้างทรรศนะของความร่วมมือ
กันอย่างยั่งยืนของบุคลากรในสถานศึกษาให้มองเห็นภาพความสาเร็จในอนาคตได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ (Peter
Senge, 1990, p 236) ได้ให้ความหมายการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) เป็นการสร้างความร่วมมือของบุคลากร
ในการพัฒนาภาพอนาคตที่สมาชิกในองค์การต้องการ ช่วยให้บุคลากรเกิดการยอมรับและมีข้อผูกพันต่อจุดมุ่งหมาย
ขององค์การ วิสัยทัศน์รว่ มนั้นเกิดจาการบูรณาการวิสัยทัศน์ของบุคคลขององค์การซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการรวมพลัง
ของสมาชิกที่มีความคาดหวังและก้าวหน้าต่อไปภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน
2.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ สถานศึกษาให้ครูมีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน โดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาแลกเปลี่ ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่ม พร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการสนทนาและอภิปราย
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ร่วมกันอย่างกว้างขวาง โดยนาเอาวิสัยทัศน์ของแต่ละคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อ
นาไปสู่แนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ (วราภรณ์ กรแก้ววัฒนกุล, 2552, หน้า 28) การเรียนรู้
ร่ว มกั น เป็ น ที ม จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารรวมพลั งของสมาชิก ให้ ได้ มี โอกาสเรีย นรู้สิ่ งต่ าง ๆ ร่ว มกั น โดยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องจนเกิดเป็นความคิดร่วมกัน
เป็นกลุ่ม (Group Thinking) โดยที่กลุ่มควรลดสิ่งที่ก่อให้เกิดอิทธิพลของความครอบงาแนวความคิดของสมาชิกคนอื่น
ๆ พร้อมทั้งกระตุ้นให้กลุ่มมีการสนทนาและอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นการนาเอาวิสัยทัศน์ของแต่ละ
คนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองและหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อนาไปสู่แนวทางในการปฏิบัติร่วมกันที่เกิดจากความเต็มใจ
ของสมาชิกทุกคนอันจะนาองค์การบรรลุเป้าหมายได้ แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ประยูร อิ่มสวาสดิ์, 2552) ได้
ศึกษาเรื่องลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาลักษณะความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรูข้ องมหาวิทยาลัยบูรพามีลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องมหาวิทยาลัยบูรพาตามความคิดเห็นของ
บุคลากร ผลการวิจัย พบว่า ด้านการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นทีมอยู่ในระดับมาก
2.5 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงาน โดยยึดเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นหลัก และคานึงถึงผลที่ตามมา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารและครูในสถานศึกษาต่างมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก ซึ่งถื อเป็น
เป้าหมายสูงสุดของสถานศึกษา การปฏิบัติงานทุกอย่างล้วนแต่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเป็นวัฎจักร และถ้า
หากมองแบบแยกส่ ว นก็ จ ะท าให้ เกิ ด ผลกระทบตามมา ส่ ง ผลกระทบไปยั ง ทุ ก ๆ ส่ ว นของระบบ ดั ง นั้ น ก่ อ นที่
สถานศึกษาจะปฏิบัติงานต่าง ๆ จึงควรจะมีการคิดวางแผนในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) คิด
อย่างมีหลักการ คิดอย่างเป็นกระบวนการและคิดอย่างมีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ยุร
ดา อรรถธนสาร (2552, หน้า 36-37) ว่าการแสดงพฤติกรรมของผู้บริหารว่าเป็นบุคคลที่มองภาพบริบทขององค์การ
ในสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับโครงสร้าง และขอบข่ายงานโดยรวมได้อย่างชัดเจนและมีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานและ
กระบวนการบริหารงานอย่างเป็นกลยุทธ์ เป็นแนวทางให้ครู กาหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมาย และ
กระตุ้นให้บุคลากรและทีมงานพัฒนาระบบการวางแผนงานและกาหนดแผนการพัฒนาโดยนาข้อมูลสภาพปัจจุบันทั้ง
จุดแข็งและจุดอ่อนมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกาหนดกลยุทธ์ กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินการเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้กาลังใจบุคลากรในการทางานเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมมีค่า
สัมประสิท ธิ์ส หสั มพั น ธ์ 0.647 แสดงว่า ภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้บ ริห ารกับ องค์การแห่งก ารเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีความสัมพันธ์ กันทางบวกอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า หากผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ในระดับมาก การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีแนวโน้มอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก
ด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นาที่อาศัยทั้งความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การลง
มือทา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน และเปิดโอกาสให้ครูได้แสดง
ความสามารถพร้อมทั้งพัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่องเสมอ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้ รวมถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสาคัญ มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคลใน
สถานศึกษาทั้งรายบุคคลและ รายกลุ่ม นั่นคื อ หากผู้บริหารมีการกระตุ้นเชาว์ปัญ ญา และสร้างแรงบันดาลใจให้
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บุคลากร ก็จะส่งผลให้บุคลากรที่หมายรวมถึงองค์กร มีความรอบรู้ สามารถคิดจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีรูปแบบ
และเป็นระบบ (David, 1997 ; อ้างถึงใน (คานึง ผุดผ่อง, 2547, หน้า 98) อาจกล่าวได้ว่า สถานศึกษามี ประสิทธิผล
เป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสาคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ (สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, 2544, หน้า
82) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นามีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณสมบัติของ
ผู้นาที่พร้อมจะสนองความเปลี่ยนแปลง มุ่งพั ฒนาผู้ตาม ให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรใน
ลาดั บ ต่ อไป ดั งนั้ น การพั ฒ นาวิชาชีพ ผู้ บ ริห ารในสถานศึ ก ษาหรือ สถาบั น พั ฒ นาผู้ บ ริห าร ตลอดจนหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรคานึงถึงการพัฒนาความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดขึ้นในผู้บริหาร โดยมีความสอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ (พัทธ์สิตา มีบุญ , 2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องสถานศึ ก ษา สั ง กั ด เทศบาลเมื อ งชลบุ รี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ทราบระดั บ และ
ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ข้อเสนอแนะใน
การนาผลการวิจัยไปใช้
1. ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา จะพบว่าในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษานาเรื่องที่ยังไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาคิ ดพิจารณาเพื่อหาทางป้องกัน ส่งเสริมการใช้เหตุผล
และหลักฐานมากกว่าการคิดเอาเองในการแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความคิดเห็น
พยายามหามุมมองและทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยมอบหมายงานให้รับผิดชอบ และเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรเป็นผู้ช้ีแนะ ให้แนวทาง
ในการแก้ปัญหา โดยให้ผู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มอี ิสระในการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง
2. สภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา จะพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีรูปแบบความคิด ดังนั้น ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาสในการคิดวิสัยทัศน์รว่ มกัน จัดบรรยากาศและกระบวนการที่ทาให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ึ่งกันและกัน ซึ่งจะให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาจากที่แต่ละคนมีวิธีมองวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาอย่างไร
สร้างทัศนคติต่อวิสัยทัศน์ในระดับความผูกพันให้มาก มีการสนทนากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรรู้สึกถึงความมี
อิสระทางความคิดและความรู้สึกต่าง ๆ ที่สามารถจะถ่ายทอดออกมาได้ง่าย ซึ่งผู้บริหารควรเปิดกว้างทางความคิด
และยอมรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของทุ ก คน ลดความขั ด แย้ งและสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
จะพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมการจัดระบบให้มีการพัฒนาขึ้น
ทุกด้านอย่างต่อเนื่องชัดเจน โดยคานึงถึงความสามารถและผลของการปฏิบัติงานเป็นสาคัญ จะมีผลทาให้ส่งเสริม
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้มากขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า การเรียนรู้และกระตุ้ นองค์การให้พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปใน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจอยู่ตลอดเวลา
จึงสามารถทาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นๆ เพื่อนาผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกันแล้วนามากาหนดแนวทางจัดเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของการศึกษา
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างประสิทธิผลในการดาเนินการทางด้านภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อใช้สาหรับการพัฒนาคุณภาพทางการจัดการศึกษา
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จากการจัดทาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร. นันทิมา นาคาพงศ์
อาจารย์ ท่ี ป รึก ษา ซึ่ งได้ ก รุณ าให้ ค าปรึก ษา ค าแนะน า ข้อ เสนอแนะต่ าง ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ อี ก ทั้ งเสี ย สละเวลา
ตรวจสอบแก้ไขเนื้อหาและการใช้ภาษา เพื่อให้การศึกษาอิสระนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ ดร.ยุท ธนา คงแหลม ผู้ อานวยการโรงเรีย นบ้านทุ่ งแต นายชัชวาล บุ ญ ชุม ข้าราชการ
บานาญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และนางจีรภัทร สุริยะ ข้าราชการครูโรงเรียน
ปางถ้า ที่กรุณาให้คาแนะนา แก้ไข และตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าจนทาให้การศึกษาค้นคว้าครั้ งนี้
เสร็จสมบูรณ์และมีคุณค่า ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนีอ้ ันส่งผลทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวที่สอนให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา
และช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้กาลังใจ รวมถึงเพื่อน ๆ ทุกคน สาหรับความห่วงใยช่วยเหลือ จนทาให้ผู้วิจัยสามารถ
ดาเนินการศึกษาอิสระนี้จนสาเร็จลุล่วงลงได้ในที่สุด
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
Relationship between transformational leadership and conflict management
of school administrator office of primary educational Phayao area 2
อัฐพล ธนะวงศ์1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Attapol Thanawong1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 2. ศึกษา
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการ
จัด การความขั ดแย้งของผู้ บริห ารสถานศึก ษา กลุ่ มตั วอย่างที่ใช้ ได้ แก่ ข้าราชการครูผู้ส อนสถานศึ กษาเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จ านวน 291 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
(mean) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ า สถิ ติ ท่ี ใ ช้ คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สั น
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจากพฤติกรรมผู้นา 2 ด้าน คือ ด้านมุ่งงาน และ
ด้านมุ่งสัมพันธ์ โดยรวมพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูงทุกด้าน ด้านที่มคี า่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมุง่ งาน
2. ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าส่วนมากอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการยอมให้ รองลงมา คือ ด้านการร่วมมือ
ด้านการเอาชนะ ด้านการประนีประนอม และด้านการหลีกเลี่ยงตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ใน
ระดับมากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study change leadership of school administrators under the
Office of Phayao 2 Educational Service Area, classified by experience. 2) To Explore Conflict Management of
school administrators under the Office of Phayao 2 Educational Service Area, classified by experience. 3) Study
the relationship between leadership change and conflict management of Phayao 2 Educational Service Area. The
samples used were 294 in academic year 2559 teachers were asked to answer to a set of 5 rating scale
questionnaires which validity was tested by 3 experts. The questionnaire had reliability at .95. The collected
data was analyzed by using percentage, mean, standard deviation and Pearson product moment correlation
coefficient. The results were as follows:
1. The task-Oriented behavior and relationship-Oriented Behavior were studied for measurement the
transformational leadership skills of school administrators. Overall of the results shown school administrators had
high skill of transformation leadership and had task-oriented behavior more than relationship-oriented behavior.
2. Overall, school administrators had high conflict management skill. The most of school administrators
had high in every sides of conflict management skill. The highest side was accommodating and followed by
collaborating, forcing, compromising and avoiding, respectively.
3. The relationship between transformational leadership and conflict management of school
administrators was positive relationship at highest level. The efficiency difference is statistically significant at the
.01 level.
Keywords: The relationship between transformational leadership and conflict management of school
administrators

บทนา
กระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละความเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ทางด้ า นวิ ท ยาการ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลาพังได้ ต้องร่วมมือและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน การดารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่ งกันและกัน มีความร่วมมือในการ
ปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันสังคมโลกในยุคปัจจุบันก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร
ทาให้คนต้องคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อน
มากขึ้น สิ่งเหล่านี้นาไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นแรงผลักดันสาคัญ ที่ทาให้ห ลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น คุณ ภาพของการจัด
การศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้สาคัญประการหนึ่งสาหรับศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละ
ประเทศ ประเทศที่จะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบก็คือ ประเทศที่มีอานาจทางความรู้และเป็นสังคมแห่งการ
เรีย นรู้ ซึ่ ง ในยุ ค โลกไร้พ รมแดนคนต่ า งชาติ จ ะเข้ า มาท างานและประกอบอาชี พ ในประเทศไทยมากขึ้ น และใน
ขณะเดียวกันคนไทยก็มโี อกาสไปทางานและประกอบอาชีพในต่างประเทศมากขึน้ ด้วยเช่นกัน
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ผู้บ ริหารถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาสูง คือ กุญ แจสาคัญ ไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งนักการศึกษา
ทัง้ หลายต่างมีความเชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร เป็นผู้นาทางวิชาการมีความรู้ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพ จึงจะเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร
และสามารถสร้า งบรรยากาศที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การมี ส่ วนร่ว ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ทุก
องค์กรจะมุ่งปฏิรูปการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเน้นในเรื่องความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ
ที่มีต่อผู้รับบริการ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้นายุคใหม่ท่ีสามารถมองภาพขององค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่ งและ
ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงสภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตที่ต้องให้ความสาคัญ และต้องเปลี่ยนแปลงรวมทั้งต้องเป็น
ผู้นาทีมแห่งการเรียนรูซ้ ึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
ทักษะภาวะผู้นาเป็นคุณลักษณะที่สาคัญของการเป็นผู้ นาที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นาองค์กรหรือ
หน่วยงานจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นและสาคัญต่อการบริหารงาน บริหารตนเอง และ
บริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สาหรับทักษะภาวะผู้นาที่จาเป็น
สาหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมให้เป็นผู้นาที่มีประสิทธิผลสูง ประกอบด้วย 1) ทักษะการสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิผลสูง(Highly effective team building skill) 2) ทักษะการแก้ปัญ หา (Problem– solving skills) 3) ทักษะการ
วางแผน (Planning – project skills) 4) ทักษะการกากับการปฏิบัติงาน (Performance monitoring skills) 5) ทักษะการ
สื่ อ สารที่ ดี (Communication and climate set skills) 6) ทั ก ษะการสร้างสั ม พั น ธ์ (Relationship building up skills) 7)
ทักษะการสอนงาน (Coaching skills) 8) ทักษะทางสังคม (Social skill) 9) ทักษะการติดสินใจ (Decision making
skill) 10) ทักษะการกระตุ้นจูงใจ (Motivational skills) 11) ทักษะการคิดเชิงสะท้อน (Reflective & thinking skills) 12)
ทักษะการจัดการตนเอง (Self – management skills) 13) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี (Technological skills) 14) ทักษะ
ด้านการเรียนการสอน (Pedagogical skills) และ 15) ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence skills)
(บุญช่วย สายราม, 2559)
ตามแนวคิด ของ Bass and Avolio ประกอบพฤติ ก รรมเฉพาะ 4 ประการหรือ ที่เรียกว่า “4 I’s” คื อ การมี
อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ (Idealized Influence of charisma leadership) การค านึ ง ถึ ง การเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล
(Individualized consideration) การกระตุ้ น ทางปั ญ ญ า (Intellectual stimulation) และการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ
(Inspirational motivation) ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงจึงเป็ น ที่ ส นใจของนั ก วิช าการทางการบริห ารทั้ งในวงธุ รกิ จ
อุตสาหกรรม การศึกษา รัฐบาล โรงพยาบาล มีการเสนอว่าควรมีการพัฒนาผู้นาให้มีการเปลี่ยนอย่างแท้จริ (ชไมพร
พรมจินดา, 2557)
ความขัดแย้งเป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหารไม่อาจหลีกเลี่ยง จึงต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่จะ
เกิดขึ้น ชไมพร พรมจินดา, 2557) เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกิดตามมาก็คือความขัดแย้ง จึงอาจ
กล่าวได้ว่าความขัดแย้งกับการเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน (วันชัย มีชาติ, 2548) ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในตัวบุคคล
ในหน่วยงาน หรือความขัดแย้งในเป้าหมาย ไม่ว่าความขัดแย้งดังกล่าวจะรุนแรงหรือมากน้อยเพียงใดก็ตาม ถือว่าเป็น
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารที่จะต้องตัดสินใจดาเนินการแก้ไข หรือบริหารความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ขององค์การ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงไม่ควรนิ่งดูดายต่อปัญหาความขัดแย้ง ผู้บริหาร
แต่ล ะคนอาจมี วิธีแ ก้ปั ญ หาไม่ เหมื อ นกัน ถึงแม้ จะเป็ น ปั ญ หาเดี ย วกั น ก็ ตาม ทั้งนี้ขึ้น อยู่ กับ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ อายุ บุคลิกภาพเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลในบางครั้ง การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผู้บริหาร
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สามารถใช้วิธีท่ีหลากหลาย บางครั้งต้องอาศัยผู้ท่ี มีประสบการณ์หรือการใช้วิทยาการชั้นสูงเข้าช่วยในการแก้ปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขจากหลาย ๆ แหล่งเพื่อนาความรู้ที่ได้มาพิจารณาในการบริหาร (ชไมพร พรมจินดา, 2557)
ผู้บริหารพึงตระหนักไว้เสมอว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีทางที่จะหายไปจากองค์กรได้ ถ้าผู้บริห าร
ไม่เข้าไปแก้ไข ดังนั้น ผู้บริหารต้องกล้าเผชิญกับปัญหาและพยายามหาแนวทาง ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งให้มี
ประสิทธิภาพ (ชไมพร พรมจินดา, 2557)
สาเหตุของความขัดแย้ง ความขัดแย้งมักจะเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน สาเหตุของความขัดแย้งที่
พบได้ บ่ อ ยในองค์ ก ารได้ แ ก่ การขั ด แย้ ง ของเป้ า หมาย การแย่ ง ชิ ง ทรั พ ยากร การขั ด แย้ ง กั น ของค่ า นิ ย มและ
ผลประโยชน์ การขึ้ น อยู่ ระหว่ างกั น ของงาน ความคลุ ม เครื อ ของบทบาท ปั ญ หาการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ปั ญ หาด้ า น
สถานภาพ คุณลักษณะของบุคคลหรือธรรมชาติของบุคคล การรับรู้เกี่ยวกับความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลง (วันชัย
มีชาติ, 2548)
โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งของสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนั้น
ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล อันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การรับรู้ สิ่งจูงใจ ความคาดหมาย
ผลประโยชน์ขัดกัน นอกจากนี้ยังพบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม เช่น การแบ่งพวกของครู ความขัดแย้งระหว่าง
ผู้บริหารกับครู หรือความขัดแย้งระหว่างฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่ง ความขัดแย้งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในโรงเรียนย่อมส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การให้ลดลงได้ (นรินทร์ องค์อินทรี, 2549)
จากเหตุ ผลดังกล่ าวในฐานะผู้วิจัยเป็ นผู้ ศึก ษาทางด้านการบริหารการศึ กษามองเห็ น ถึงความส าคัญ ว่า
ผู้บริหารจาเป็นต้องให้ความสนใจต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
บุคลากรของโรงเรียน และเพื่อให้การบริหารโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเกิดคาถามการวิจัยว่า ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้งอย่างไร ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน
จะมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความขัดแย้งมากน้อยเพียงใด มีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่ อนา
ผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานในโรงเรียน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 ผู้ ศึ ก ษาเห็ น ว่ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ และจ าเป็ น มากส าหรั บ ผู้ บ ริห าร
การศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ที่จะบริหารโรงเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้
เกิด ประสิ ท ธิภ าพ และประสิ ท ธิผ ลในการบริห ารอั น ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาของชาติ แ ละคุ ณ ภาพของ
สังคมไทยในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
3. เพื่ อ ศึกษาความสัม พั น ธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกั บ การจัด การความขัด แย้งของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน (ถ้ามี)
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมผู้นา
1. มิตมิ ุ่งงาน
2. มิตมิ ุ่งสัมพันธ์

การจัดการความขัดแย้ง
1. การเอาชนะ (Competition)
2. การร่วมมือ (Collaboration)
3. การประนีประนอม (Compromising)
4. การหลีกเลี่ยง (Avoiding)
5. การยอมให้ (Accommodation)

สมมติฐาน
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน

วิธีวิทยาการวิจัย
1. พฤติกรรมผู้นาใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การจัดการความขัดแย้งใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงกั บ การจั ด การความขั ด แย้ ง ใช้ วิ ธี ค านวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) แบบเพียร์สัน (Pearson Product-moment)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการด าเนิ น การรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบจานวนแบบสอบถามที่รับคืน นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป โดยได้ดาเนินการดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้การหาความถี่และร้อยละ ได้แก่ เพศ
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา แล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 3 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายพฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งงานและแบบมุ่งสัมพันธ์ โดยนาค่าเฉลี่ย (X̅) ที่คานวณได้
ไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ ที่กาหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับสูงที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับสูง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผู้บริหารมีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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3. วิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 3 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งโดยรวมและรายด้านแล้วแปลผลค่าเฉลี่ย (X̅) พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของช่วง
คะแนน (Class Interval) ตามแนวคิดของเบสท์ท่กี าหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้
หลักเกณฑ์ของช่วงคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ผูบ้ ริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ผูบ้ ริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ผูบ้ ริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ผู้บริหารมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 โดยการค านวณหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) แบบเพียร์สัน (Pearson Product-moment)

ผลการศึกษา
ในการอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมผู้นาด้านมุ่งงาน และมุ่งสัมพันธ์ตามความคิดเห็นของครู พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านมุง่ งาน (X̅ = 3.86) ลาดับต่อมา คือ ด้านมุง่ สัมพันธ์ (X̅ = 3.74)
2. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ครูโดยรวม และรายด้านพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.78) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 4
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการยอมให้ (X̅ = 4.03) ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการหลีกเลี่ยง (X̅ = 3.35)
3. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต
2 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน เปรียบเทียบตามประสบการณ์การทางานพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนภาวะผู้นาตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนรายด้านพบว่าด้านมุ่ ง
งาน ไม่มี นั ยส าคั ญ ทางสถิติ และด้ านมุ่ งสั ม พั น ธ์พ บว่าประสบการณ์ การท างานน้ อ ยกว่า 10 และมากกว่า 10 ปี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ .01
4. การเปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้งตามความคิดเห็นของครูเปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการ
ทางาน พบว่า ค่าเฉลี่ ยของคะแนนการจัดการความขัดแย้งตามความคิดเห็นของครูผู้สอนตามประสบการณ์ การ
ทางาน โดยรวมไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนรายด้านพบว่า ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านประนีประนอม และ
ด้านการยอมให้ไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ และด้านการหลี กเลี่ยงพบว่า ประสบการณ์ การทางานน้อยกว่ า 10 และ
มากกว่า 10 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ .01
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูพบว่า พฤติกรรมของผู้บริหาร
ทัง้ ด้านมุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ทั้ง 2 ด้านมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการจัดการความขัดแย้งตามความคิดเห็นของครู
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมุ่งงาน (X1) ด้านการเอาชนะ (r1 = .52) ด้าน
การร่วมมือ (r2 = .52) ด้านการประนีประนอม (r3 = .24) ด้านการหลีกเลี่ยง (r4 = .51) และด้านการยอมให้ (r5 = .72)
ในส่วนของพฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษา ด้านมุ่งสัมพันธ์ (X2) ด้านการเอาชนะ (r1 = .62) ด้านการร่วมมือ
(r2 = .64) ด้านการประนีประนอม (r3 = .34) ด้านการหลีกเลี่ยง (r4 = .58) และด้านการยอมให้ (r5 = .71)

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงกั บ การจั ด การความขั ด แย้ ง ของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้าราชการ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจากพฤติกรรมผู้นา 2 ด้าน คือ ด้านมุ่งงาน และ
ด้านมุ่งสัมพันธ์ โดยรวมพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสู ง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับสูงทุกด้าน ด้านที่มคี า่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านมุง่ งาน เมื่อพิจารณารายด้านรายละเอียด ดังนี้
1.1 ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจากพฤติ ก รรมผู้ น าจากด้ า นมุ่ ง งาน พบว่ า
พฤติกรรมด้านมุ่งงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีความมุ่งหวังให้ผู้ร่วมงานมีความ
สามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน รองลงมา คือ ผู้บริหารแจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงสิ่งที่หน่วยงานมุ่งหวังที่จะได้รับจาก
การปฏิบัติงานของผู้รว่ มงาน ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารปกครองโดยไม่มีการยึดหยุ่น
1.2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจากพฤติกรรมผู้นาด้านมุ่งสัมพันธ์พบว่า ด้าน
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูท่ีโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ส่วนมากอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและยอมรับในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ร่วมงาน รองลงมา คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยไม่รับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ของผู้ร่วมงาน
2. ระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ส่วนมากอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการยอมให้ รองลงมา คือ ด้านการร่วมมือ
ด้านการเอาชนะ ด้านการประนีประนอม และด้านการหลีกเลี่ยงตามลาดับ
2.1 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเอาชนะพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ส่วนมากอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารแสวงหาเหตุผลในการที่จะทาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และผู้บริหารใช้วิธีการที่หลากหลายตามอานาจหน้าที่ของตนในการแก้ไขปัญหา ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการตามความคิดเห็นของตนเอง
2.2 การจัดการกับความขัดแย้งด้านการร่วมมือ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารพยายามฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและเปิดเผย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารพยายามทาให้ทุกฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันมีความพอใจ
และสมประสงค์
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2.3 การจัดการกับความขัดแย้งด้านการประนีประนอมพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า อยู่ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารพยายามทาให้ได้เปรียบเสียเปรียบของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม ด้านที่มคี า่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารใช้วิธีการยอมแพ้ในบางประเด็นเพื่อที่จะได้เอาชนะในบางประเด็น
2.4 การจัดการกับความขัดแย้งด้านการหลีกเลี่ยงพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าส่วนมากอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารพยายามทาเท่าที่จาเป็นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความตึง
เครีย ดที่ ห าประโยชน์ ไม่ ได้ ด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ผู้ บ ริห ารมั ก ผั ด ผ่ อ นในการแก้ปั ญ หาจนกว่าจะมี เวลาคิ ด
รอบคอบ
2.5 การจัดการกับความขัดแย้งด้านการยอมให้ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ส่วนมากอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารพยายามรักษาน้าใจเพื่อนร่วมงานเพื่อรักษาสัมพันธภาพใน
การทางานร่วมกัน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ผู้บริหารยอมเสียสละในบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดปัญหาในการทางาน
น้อยที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีประเด็นดังนี้
ผลการศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้ บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดังนี้
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ
บริหารงานในองค์กรให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ทาให้เป็นที่ยอมรับนับถือ และมีความเชื่อถือในการ
ปฏิ บั ติ งานของผู้ใต้บั งคั บบั ญ ชา นอกจากนั้ นผู้ บริห ารถานศึ กษาที่มี ภาวะผู้ นาสู งคือ กุญ แจสาคัญ ไปสู่ การปฏิรูป
การศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งนักการศึกษาทั้งหลายต่างมีความเชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร เป็นผู้นา
ทางวิชาการมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ จึงจะเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานให้เกิด
ประสิ ท ธิผ ลต่ อ การพั ฒ นาทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รและสามารถสร้างบรรยากาศที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การมี ส่ ว นร่ว มและพั ฒนาขี ด
ความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงที่ดาเนินไปอย่างรวดเร็วทุกองค์กรจะมุ่งปฏิรูปการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและ
เน้นในเรื่องความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ที่มีต่ อผู้รับบริการ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้นายุคใหม่ท่ีสามารถ
มองภาพขององค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่งและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงสภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตที่ต้องให้
ความสาคัญและต้องเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องเป็นผู้นาทีมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน (ชไมพร พรมจินดา, 2557) นอกจากนั้นเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดทิศทางานและจุดเน้นของโรงเรียน พัฒ นาและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใต้บังคับบัญ ชาให้ประสบผลสาเร็จ
สูงสุดตามศักยภาพและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่า ง ๆ ของสังคม ดังที่ นุชสรา ย่อภูเขาสูง (2556) ได้
กล่าวถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตาม
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพที่มากขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู้ ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มและขององค์การ
จูงใจผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การและสังคม
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2. ผลการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกพะเยา
เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทาการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน
ซึ่งทาให้เกิดความกดดันและสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้น
ผู้บริหารจึงได้มีการจัดการความขัดแย้งในระดับที่มาก ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการกาหนดให้ผู้บริหารจะต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนา
ตนเอง และผู้ร่วมงานการพัฒนาทีมงาน การพัฒนาจิตใจ เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นสามารถจัดการความขัดแย้ง
ได้หลายวิธี เพราะแต่ละโรงเรียนมีสภาพและบริบทที่แตกต่างกัน กรณีพิพาทหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมมีมูลเหตุท่ี
แตกต่างกันผู้บริหารจึงจาเป็นต้องเลือกใช้การจัดการความขัดแย้งให้สอดคล้องและเหมาะสมกับประเด็นและมูลเหตุ
ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อาทิตย์ ชลพันธุ์ (2552) ได้กล่าวว่าผู้บริหารแต่ละคนอาจมีวิธี
แก้ปัญหาไม่เหมือนกัน ถึงแม้จ ะเป็นปัญหาเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ อายุ
บุ ค ลิ ก ภาพเฉพาะตั ว ของแต่ ล ะบุ ค คล ในบางครั้งการแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ งที่ เกิ ด ขึ้ น ผู้ บ ริห ารสามารถใช้วิ ธี ท่ี
หลากหลาย บางครั้งต้องอาศัยผู้ท่ีมีประสบการณ์ หรือการใช้วิทยาการชั้นสูงเข้าช่วยในการแก้ปัญหา และหาแนว
ทางแก้ไขจากหลาย ๆ แหล่งเพื่อนาความรู้ที่ได้มาพิจารณาในการบริหาร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกพะเยา เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวกใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมของ
ผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานในโรงเรียน ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทางานของครู และผลจาก
การเปลี่ยนแปลงนั้นมักจะเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ดังที่ วันชัย มีชาติ (2548) ได้กล่าวว่าในองค์การหรือหน่วยงานใด ๆ
ก็ ต าม เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เกิ ด ตามมาก็ คื อ ความขั ด แย้ ง ดั ง นั้ น ผู้ บ ริห ารที่ มี ภ าวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงสูงจึงมีวิธีหรือเทคนิคในการจัดการความขัดแย้งได้ดี

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจิด
หล้ า สุ น ทรวิ ภ าต อาจารย์ ท่ี ป รึก ษา ที่ ค อยให้ ค าปรึก ษา แนะน า แก้ ไข ตรวจทาน ความถู ก ต้ อ งเรีย บร้อ ยและ
ข้อบกพร่อง ขอขอบคุณ อาจารย์พีรวรรณ สุนทรวิภาต และอาจารย์อาทิตย์ ชลพันธุ์ ที่ได้อนุญาตให้ใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในการพิจารณาเครื่องมือ ได้แก่ นายเสมอ วงศ์พุฒ
รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นายวสัน ดาวศรประศาสน์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน
ดอนมูล นางสุรางค์ ตันกูล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จ
สมบูรณ์ ผู้ศกึ ษาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อบุพการี ครอบครัวที่เป็นผู้ให้กาลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณท่ านอาจารย์
ประจาคณะวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจน รุ่นพี่ เพื่ อนนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ทุกท่านที่ให้คาแนะนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ดี ีในระหว่างการศึกษาด้วยดีมาตลอด
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและส่งคืนผู้ศึกษาครบตามจานวน รวมถึงท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่
มิได้กล่าวนามไว้ท่ีให้ความร่วมมือช่วยเหลือและให้กาลังใจคุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากผลงานการศึกษาค้นความ
ฉบับนี้ ผู้ศกึ ษาค้นคว้าขอมอบแด่ผู้มพี ระคุณทุกท่าน
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขออภัยมา
ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์กับผู้ท่ีสนใจและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1
The Relationship Between School Administrator’s Transformational
Leadership And School Academic Affairs Management Under Phayao Primary
Educational Service Area Office 1
นัยนา ยะตา1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Naiyana yata1* and Nanthima nakapong2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 2)
ศึ ก ษาการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ ก 3) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานบริหาร
วิชาการ และครูผู้สอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รวม
ทั้ งหมด 217 คน เครื่ อ งที่ ใช้ในการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ในระดับสูง
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง บริหารงานวิชาการ
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Abstract
The purposes of this study were 1) to study the administrator’s transformational leadership in Small
Schools. 2) to study the school administrator’s academic administration in Small Schools. 3) to examine the
relationship between administrator’ s transformational leadership and academic administration in small schools
under Phayao Primary Educational Service Area Office 1.The sample groups were 217 administrator, academic
teachers and teachers in Small Schools under Phayao Primary Educational Service Area Office 1.The instruments
were questionnaire. The statistical analyses were frequency, percentage, mean standard deviation and
Pearson’s product–moment correlation coefficient.
The results of this study were as follows: 1. The overall and each aspect of the administrators’
transformational leadership in Small Schools under Phayao Primary Educational Service Area Office 1 were at the
high levels. Considering each aspect, the highest average aspect was intellectual stimulation. 2. The overall and
each aspect of the administrators’ academic administration in Small Schools under Phayao Primary Educational
Service Area Office 1 were at the high levels. Considering each aspect, the highest average aspect was
research to develop education. 3 . The administrator’ s transformational leadership had a highly positive
relationship with academic administration in Small Schools under Phayao Primary Educational Service Area Office
1 at the .05 statistically significant level.
Keywords: Transformational Leadership, Academic Administration

บทนา
การศึกษาถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของชีวิต โดยเฉพาะสังคมโลกปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งยุคของ
การใช้ข้อมูลข่าวสารไร้พรหมแดน ทาให้วิทยาการต่าง ๆ ของสังคมไทยก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงส่งผลกระทบต่อ
การดารงชีวิตของคนไทย มีการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในสังคมมีอัตราสูงขึ้น โดยในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยั ง คงประสบสภาวะแวดล้ อ มและบริ บ ทของการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี
ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์
ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ ยังคงประสบปัญหาใน
หลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม
เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
สาคัญ ดังนี้ (1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒ นาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558,
หน้า 1) ความสาคัญของการพัฒนาประเทศ จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพและศักยภาพของคนเป็นสาคัญ จึงถือได้ว่ามนุษย์
เป็นผู้ตัดสินและชี้ขาดความสาเร็จของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอย่างแท้จริง เป้า หมายของการจัดการศึกษาจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สังคม
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ใหม่ลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม และมุ่งสร้าง “คน” หรือ “ผู้เรียน” ซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรง ให้มี
คุณลักษณะ มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความสาเร็จได้
ด้วยเหตุดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของคนไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย
และมี ค วามหลากหลายในทางปฏิ บั ติ มี ก ารกระจายอ านาจไปสู่ เขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาตามมาตรา 39 ให้ ก ระทร วง
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาโดยตรง (สนอง ศิริกุลวัฒนาและคณะ, ม.ป.ป., หน้า 14) เพื่อให้โรงเรียนสร้างคนและสร้างความรู้สู่
สังคม ที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานที่สาคัญที่สุดในการนา
นโยบายและหลักสูตรไปพัฒ นาเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานโรงเรียน โดยเฉพาะงานวิชาการ ซึ่งเป็นงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโดยตรง เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ พัฒนาความคิดของนักเรียน
ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสาเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ ความร่วมมือและการทา
ความเข้าใจร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจากผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อมุ่งพัฒนา
การศึก ษาในโรงเรียนให้ มี คุณ ภาพ ซึ่ งเป็ นหน้าที่หลั กของโรงเรียน คื อความเข้ม แข็งของงานด้านงานการบริห าร
วิชาการที่เป็นหัวใจสาคัญของการศึกษา ซึ่งผู้บริหารควรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก องค์ประกอบที่จะทาให้งาน
บริหารวิชาการมีคุณภาพนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารงานของผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น คุณลักษณะของผู้นา
ทางวิชาการ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน การบริหารด้านบุคลากร เป็นต้น (เรวดี ซ้อนเพชร,
2556, หน้า 3) ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาโรงเรียนของตนเองให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ และพั ฒ นาศักยภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ กาหนด
ทิศทาง มุ่งมั่นสร้างภาพใหม่ให้กับองค์กร ก่อประโยชน์จากกระบวนการบริหารและความสามารถที่นักเรียนจะได้รับ
จากการสอนของครูท่ีมีคุณ ภาพ และการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
รวมทั้งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจการแก้ปัญ หาที่เหมาะสม เพื่อให้การเปลี่ยนแปลง
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารให้บุคคลในองค์กรเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการ
เปลี่ ยนแปลง (สานั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ, 2548) ซึ่ งสอดคล้องกั บ พฤติ กรรมภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) ที่กล่าวถึงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่า ผู้นาเป็นผู้
เปลี่ ย นแปลงผู้ ร่ ว มงานและผู้ ต ามให้ เกิ ด การตระหนั ก ในเรื่ อ งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละภารกิ จ ของที ม และองค์ ก ร พั ฒ นา
ความสามารถของร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับความสามารถที่สูงขึน้ มีศักยภาพที่มากขึ้น
ภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความสาคัญ ต่อความสาเร็จในการบริหารงาน โดยเฉพาะงานบริหารวิชาการจะ
ประสบความสาเร็จได้ ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้นากระจายความรั บผิดชอบอย่างเป็นธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้อง
รู้จักใช้ภาวะ ผู้นาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวอย่างในด้านพฤติกรรมภาวะผู้นา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นและความเลื่อมใสในตัวผู้บริหาร ทาให้องค์กรเกิดประสิทธิผลสูงสุดและเป็นตัวกาหนด
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อาทิเช่น ปัจจัยนาเข้าด้านคุณลักษณะของตัวนักเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนที่ตั้ง วัสดุอุปกรณ์
การบริหารงาน ด้านการเรียน การสอน การนิเทศ ซึ่งปั จจัยเหล่านี้ เมื่อพิจารณาแล้ว ผู้มีบทบาทสูงสุดคือผู้บริหาร
โรงเรียน เพราะเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงานของบุคคลทุกคนในองค์กร ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของงาน
ใด ๆ ในองค์กรจึงขึน้ อยู่กับประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารเป็นประการสาคัญ
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
จานวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น 30,922 แห่ง ในจานวนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ากว่า 120 คนลงมา
จานวน 15,506 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.15 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หน้า 6) ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์พัฒ นา
โรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558-2561 พบว่าโรงเรียนขนาดเล็ก สวนใหญมีสภาพปญหา ดังนี้ 1. ปญหาดานคุณภาพ
การจัดการศึกษาคอนขางต่า ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสอง พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก
(นักเรียนต่ากวา 100 คน) มีจานวนรอยละ 2 อยู ในระดับ ปรับ ปรุง รอยละ 67.91 อยู ในระดับพอใช และรอยละ
29.99 อยูในระดับดี และเมื่อศึกษา ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในทุกช่วงชั้นในทุก
พื้นที่มีคาเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ต่ากวานักเรียนในโรงเรียนขนาดอื่น 2. ปญหาดานการบริหารจัดการ สภาพ
บริบทของการคมนาคมที่ผานมานับวาไมคอยสะดวกมากนัก รัฐบาลจึงจาเปนจัดตั้งโรงเรียนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ประชากรที่อาศัยอยู แตปจจุบันความจาเปนดังกลาวไดลดลง เนื่องจากการคมนาคมสะดวกขึ้น ประกอบกับประชากร
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จึงส่งผลทาใหขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเปนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น สงผลให
อัตราสวนครูต่อนักเรียน และนักเรียนตอหองเรียนต่ากวา มาตรฐาน คาใชจายตอนักเรียน 1 คน สูงกว่าโรงเรียนขนาด
อื่น ๆ นอกจากนี้โรงเรียนขนาดเล็กจานวนหนึ่งอยู่ ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ อยูในพื้นที่หางไกลความเจริญ อยูบนภูเขาสูง
บนเกาะ นักเรียนมีป ญหาในการเดินทาง นอกจากนี้ ผู บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญขาดทักษะในการบริหาร
จัดการโรงเรียน และปญหาอีกประการหนึ่ง คือ การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรวัยเรียนที่ย้าย ติดตามผู ปกครอง
ไปรับจางทางานต่างถิ่น ทาใหเกิดปญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของโรงเรียนเปนอยางยิ่ง 3. ปญหาดานการเรียน
การสอน พบวา ครูสวนใหญขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ในสภาพที่ครูไมครบชั้นและมีจานวน
นักเรียนนอยในแตละชั้น ครูสอนไมเต็มเวลา เต็มความสามารถเพราะครูมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการสอนเป
นจานวนมาก หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู ไมคอยสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและ
แหลงเรียนรู มีจานวนจากัดซึ่งสาเหตุมาจากได้รับงบประมาณน้อย สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารมีใช้อย่างจากัด และ
ที่มีอยูก็ไมสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 4. โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญอยูในชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะ
ยากจน ทาใหไมมีศักยภาพในการระดมทรัพยากรเพื่อนามาชวยสนับสนุนการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียน 5. ปญหา
การขาดแคลนครู ทั้ง ๆ ที่อัตราส่วนครูต่อนักเรียนของทั้งประเทศก็ไมตางจากอัตราสวน ของประเทศที่พัฒนาแล้ว
ทัง้ หลาย จานวนครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบตามรายวิชาเอก ต้องใช้ครูวิชาเอกอย่างหนึ่งไปสอน อีกวิชาหนึ่ง มีปญหาครูย
ายออกบอย ครูขาดขวัญและกาลังใจ และครูไมสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลายได จึงสงผลทา
ใหประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ไมเปนไปตามเป้าหมาย
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1 มี โรงเรีย นที่ อ ยู่ ในการก ากั บ ดู แ ลทั้ งหมด 100
โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนขนาดเล็ ก จานวน 79 โรงเรียน โดยจากแผนพั ฒ นาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของสานักงานศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา พบว่าทุกโรงเรียนมีปัญหาและความ
จากัดในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการ ซึ่งพบวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญไมสามารถบริหาร
จัดการ ตามขอบขายงาน 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงาน
บริหารทั่วไปไดตามที่กาหนด เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร รวมถึงการขาดแคลนขอมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็กราย
โรงเรียน ที่ไมสามารถนามาตัดสินใจไดทันเวลา เนื่องจากไมมีระบบฐานขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอตอการใชงาน รวมถึง
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน เช่น มีครูผู้สอน ไม่ครบชั้น ครูต้องรับหน้าที่สอนหลายชั้น หลายวิชา ครูภาระงาน
พิเศษมาก ทาให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่า (สานักงานเขตพื้นที่
- Proceedings -

1374

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1. 2558. หน้า 10) ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนของงานบริหารวิชาการ
ของแต่ละโรงเรียน
จากสภาพปั ญ หาดั งกล่ าว ท าให้ ผู้ ศึ ก ษามี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการใช้ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต
1 โดยใช้ภาวะผู้นาตามแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) มาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ท่ีสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นคุณภาพและประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒ นาปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นงานที่
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ถื อ เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของโรงเรี ย น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โรงเรี ย นขนาดเล็ ก เพื่ อ จะได้ น า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
3. เพื่ อศึก ษาความสั ม พั น ธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ การบริหารงานวิชาการของผู้ บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวก

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้
ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
งานบริหารวิชาการ และครูผู้สอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต
1 รวมทั้งหมด 217 คน เครื่องที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการศึกษา
1. ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา
2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการวิ จัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่ี 0.05 ในระดับสูง

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร คือผู้ท่ีมี
บทบาทส าคั ญ ในการบริ ห ารโรงเรี ย น มี อ านาจในการตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 ได้กระจายอานาจการบริหารงานวิชาการ บริหาร
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ทาให้ผู้บริหารมีอานาจหน้าที่ ในการบริหารโรงเรียนให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ง ควบคุมดูแล
บุ ค ลากร การเงิน พั ส ดุ สถานที่ รวมถึ งการบริห ารโรงเรีย นท่ามกลางการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมอย่ างรวดเร็ว
ประกอบกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ มี ความสามารถในการนาการ
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การพร้อมไปกับการส่งเสริมริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจ
และความรู้สึกร่วมของผู้ตามตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทาให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระดับมาก ตามภารกิจไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(อัครพล กันทะดง, 2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารกับ การบริห ารงานวิชาการโรงเรียน สั งกั ดสานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 3 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห าร ระดั บการ
บริหารงานวิชาการและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะการใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน การส่งเสริมการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริหารโรงเรียน ใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและผู้บริหาร ในโรงเรียน ภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก การบริหารวิชาการโรงเรียนของผู้บริหารตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดั บ มากและยั งสอดคล้ อ งกั บ (ไผท แถบเงิ น , 2552) ได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิภาพผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่า งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ บ ริห ารในโรงเรีย นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสกลนคร เขต 1 อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ประสิ ท ธิผ ลการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง
2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต1 ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารและครูเห็นความสาคัญ ของงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารงานและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจุดเน้นการพัฒนาและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะเรื่องการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ การ
ให้ความสาคัญกับการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน รวมถึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง
เป็นหัวใจหลักของการเรียนการสอน ที่ผู้บริหารต้องเสริมให้ครูศึกษาและทาความเข้าใจ รวมถึงการนาหลักสูตรมาใช้
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การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ เป็ น ยุ ค ของการใช้ เทคโนโลยี การน าสื่ อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารและครูต้องประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ครูรู้จักการแนะแนวการศึกษา รวมถึงผู้บริหารและ
ครูต้องรู้จักการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพและพัฒนาผู้เรียนได้
โดยรวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กอาจมีความจากัดในเรื่องงบประมาณและบุคลากร ทาให้การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนจะช่วยกันคิดและ
หาทางแก้ไขต่ อไป ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ กั บ (ปรีย าพร วงศ์ อนุ ตรโรจน์, 2535, หน้ า 21) ที่ได้ก ล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการ เป็ นงานสาคั ญ ที่สุด สาหรับ ผู้บ ริห ารสถานศึ กษา เนื่ องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมทุก ชนิ ดใน
สถานศึ ก ษามี ห ลั ก การบริห าร และยังสอดคล้ อ งกั บ งานวิจัย ของ (นิ ล วรรณ วัฒ นา, 2556) ได้ ศึ ก ษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี โดยมีความมุงหมาย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ใน 6 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหาร งานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี มีการปฏิบัตงิ านโดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริห ารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในภาพรวม ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนส่วนมากนั้นจะกาหนด
แนวทางในการดาเนินงานภายในโรงเรียน โดยเฉพาะงานบริหารวิชาการนั้น ภาวะผู้นาของผู้บริหารย่อมสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั้น แสดงถึงหัวใจหลักของงานบริหารวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของนักเรียน โดย
ผู้บริหารมีส่วนสาคัญ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนตั้งใจเรียน ทั้งนี้
ผู้บริหารต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการครองตน ครองคน และครองงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับ
เชื่อมั่นศรัทธาจากบุคลากร ปฏิบัตงิ านด้วยความเสียสละทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม จูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้า โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปรัชญา มะลิหวล, 2556) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารในสังกัดสานักงานอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา มีความสั มพันธ์กันเชิงบวก อยู่ในระดับสูง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคล้องกับ (จิตรา ทรัพย์โฉม, 2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่นี้การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนอยู่ในระดับ
มาก ภาวะผู้นาเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้ สอน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (อัครพล กันทะดง, 2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการ
- Proceedings -

1377

บริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครูและผู้บริหารในโรงเรียน ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารวิชาการโรงเรียนของ
ผู้บริหารตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับ
ปานกลาง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .01 และยั ง สอดคล้ อ งกั บ (อิ น ทุ อ ร โควั ง ชั ย , 2554) ได้ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 4 ในภาพรวมพบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทางบวกโดยอยู่ ในระดั บ ปานกลาง คู่ ท่ี มี
ความสัมพันธ์สูงสุดคือภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน
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ขอขอบคุณ ดร. นันทิมา นาคาพงศ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมกับ นายจักรพันธ์
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
The Relationship Between Academic Leadership And Administrator'S
Technology Competency of Phrapariyattidhamma Schools, Division of General
Education, Chiangrai Province
พระประพนธนัย เอื้องคา1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Phra Praphonthanai Uengkham 1* and Thidawan Aunkong2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อศึกษา
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2559 จานวน 235 รูป/คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ( X ) และส่ วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson product moment correlation
coefficient)
ผลการศึก ษาพบว่า 1) ภาวะผู้นาทางวิ ชาการของผู้บ ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึ กษา
จังหวัดเชียงรายตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ในภาพรวมและรายด้านมีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ใน
ระดับมาก 2) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในภาพรวมและรายด้านมีระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก 3)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (R=0.788) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าทางวิชาการ, สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
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Abstract
The purpose of this independent study were to study academic leadership of Phrapariyattidhamma
schools, Division of general education, Chiangrai Province, to study administrator's technology competency of
Phrapariyattidhamma schools, Division of general education, Chiangrai Province and to study relationship
between academic leadership and administrator's technology competency of Phrapariyattidhamma schools,
Division of general education, Chiangrai Province. Data were collected from 235 people through the
questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard
deviation, and Pearson Product-Moment Correlation Coefficient.
The results study showed that 1) the academic leadership of Phrapariyattidhamma schools, Division of
general education, Chiangrai Province in overall were at high level and data on the other side at high level. 2)
The administrator's technology competency of Phrapariyattidhamma schools, Division of general education,
Chiangrai Province in overall were at high level and data on the other side at high level. And 3) the relationship
between academic leadership and administrator's technology competency of Phrapariyattidhamma schools,
Division of general education, Chiangrai Province were significantly positive correlation at high level (R = 0.788)
of 0.01 respectively.
Keywords: Academic leadership, Administrator's technology competency

บทนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการศึกษาที่เน้นให้คนมีปัญญา โดยเน้นรูปแบบการสอนแบบชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ (Learning community) เน้ น การศึ ก ษาผ่ า นปวงชน (Education for all) เน้ น การร่ ว มมื อ จากปวงชน (All for
education) เป็นการศึกษาที่เน้นการเรียนวิธีการเรียนรู้ (Learn how to learn) เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้
แบบรวมพลัง (Co-operative and collaborative learning) การเรียนการสอนเน้นการให้ผู้เรียนสร้างความรู้เอง การ
จัดการศึกษาจึงเป็นเพื่อพัฒนาให้คนยุคใหม่มีความรูด้ ้านภาษาที่จะสามารถสื่อสารได้ในระดับสากล รู้ เทคโนโลยี รู้กฎ
ธรรมชาติ รู้วิธีการคิด การวิจัย มีค่านิยมที่ดีต่อสังคม และโรงเรียนจึงต้องจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน ครูต้อง
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือ การจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนใช้ปัญญาในการสร้างความรู้และผลผลิตด้วยตนเองที่มีค่าต่อสังคม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข,
2557, หน้า 44-45) ทั้งนี้การนาสถานศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีคุณภาพ มีความรู้
และมีทักษะ ซึ่งเป็นลักษณะของความมีภาวะผู้นาที่จาเป็นต่อการพัฒ นาการศึกษา โดยมีความรับผิดชอบต่อการ
ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียน การริเริ่มการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการใช้ ICT และ e-learning เพื่อสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้แนวใหม่ พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นชุมชนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความสาเร็จ รวมทั้งการสร้าง
วัฒนธรรมผู้นาร่วมกัน (New Zealand Ministry of Education, 2003 อ้างอิงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 70)
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ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานให้ได้ตามมาฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานการปฏิบั ติงาน มาตรฐานที่ 11 กาหนดให้ผู้บ ริหารสถานศึกษาต้องเป็น ผู้นาและสร้างผู้น าได้ กล่าวคื อ
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทักษะผู้นาและมีภาวะผู้นาที่สามารถจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเพื่อทางานให้บรรลุเป้าหมาย
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเป้าหมายหลัก คือ การบริหารงานวิชาการ เนื่องจากการบริหารงานวิชาการจึง
เป็นหัวใจของการบริการการศึกษา (จอมพงศ์ มงคลวนิช , 2556, หน้า 30) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีภาวะ
ผู้นาทางวิชาการ คือ มีความสามารถ ทักษะ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเชิงวิชาการ การจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล เสริมสร้างทักษะการสอนร่วมกับครู รวมทั้งการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อความเจริญงอกงาม
ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารที่ดีต้องมีภาวะผู้นาที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต กล่าวได้ว่า สถานศึกษาจะประสบความสาเร็จด้านคุณภาพวิชาการ คุณภาพการศึกษา คุณภาพการเรียนการ
สอน คุ ณ ภาพนัก เรียน มากน้อ ยเพี ยงใด ขึ้นอยู่กั บภาวะผู้นาทางวิชาการและสมรรถนะการบริห ารของผู้บ ริห าร
สถานศึกษา ซึ่งสมรรถนะ (Competency) คือ คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลปฏิบัติงานได้สาเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ
คือ ความรู้ ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองบุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล และแรงจูงใจ/เจตคติ (ขจรศักดิ์ ศิริ
มัย, 2554, หน้า 2-3) ดังนั้นในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีสมรรถนะของผู้ประกอบ
วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
แต่ เนื่ องจากปัจจุบั น มีก ารเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การค้า และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง สถานศึ ก ษาต้ อ งปรั บ ตั ว และปรั บ เปลี่ ย นระบบการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สนับสนุนการใช้ ICT และ e-learning เพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษา และจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย และผลการวิจัยเป็นข้อมูล
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนใจนามาปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย (2) ศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ภาวะผู้ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. การนิเทศการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา
4. การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้
5. การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู
6. การจัดบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
7. การประกันคุณภาพการศึกษา
8. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน

ตัวแปรตาม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. สมรรถนะด้านการใช้และบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ
การปฏิบัติงาน
2. สมรรถนะด้านการประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ
3. สมรรถนะด้านการส่งเสริมสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ตามข้อมูลการสังเคราะห์ภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 การบริหารด้านวิชาการ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 อ้างอิงใน จอมพงศ์ มงคลว
นิช, 2556, หน้า 161-162) แนวคิดของ Trusty (1986 อ้างอิงใน จันทรานี สงวนนาม, 2553, หน้า 131-132) แนวคิด
ของ Hencley and others (1970 อ้างอิงใน จันทรานี สงวนนาม, 2553, หน้า 135) แนวคิดของ Krug (1992, หน้า 4-6
อ้างอิงใน สมเกียรติ พละจิตต์ , 2555, หน้า 24-25) แนวคิดของ Weber (1996, หน้า 253-278อ้างอิงใน สมเกียรติ
พละจิ ต ต์ , 2555, หน้ า 24-25) แนวคิ ด ของจั น ทรานี สงวนนาม (2553, หน้ า 151-152) และแนวคิ ด ของ AligMielcarek (2005 อ้างอิงใน สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ,์ 2556, หน้า 3-7) ดังนี้
1.1 การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน
1.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 การนิเทศการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา
1.4 การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
1.5 การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู
1.6 การจัดบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
1.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.8การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
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2. สมรรถนะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง สาระความรู้แ ละ
สมรรถนะของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ ครู ผู้ บริห ารสถานศึก ษา และผู้บ ริห ารการศึก ษา มาตรฐานที่ 8 การบริห ารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 56 ง ลงวันที่ 8
มิถุนายน 2549 (สานักงานคณะกรรมการคุรุสภา, 2549, หน้า 299-300) 3 ด้าน คือ
2.1 สมรรถนะด้านการใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
2.2 สมรรถนะด้านการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2.3 สมรรถนะด้านการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั วอย่างที่ใช้ในการวิจั ย ได้ แก่ ผู้บ ริห ารและครูผู้ ส อนโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ กษา
จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหาร จานวน 38 รูป/คน ครูผู้สอน จานวน
210 รูป/คน รวมจานวนทั้งสิ้น 248 รูป/คน ได้มาโดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan
(Krejcie, R.V., & Morgan, D.W., 1970, pp. 607-610)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ ตาแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน วุฒิการ
ศึกษาสูงสุด ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู่ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริห ารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.94
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. น าหนั งสื อ จากวิท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา ไปขออนุ ญ าตจากผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตนเอง
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครู ในภาพรวม พบว่า มีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยด้านที่
มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ด้ านการส่ งเสริม พั ฒ นาวิชาชีพ ครู รองลงมาคื อ ด้ านการจัด บรรยากาศของสิ่ งแวดล้ อ มใน
โรงเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ด้าน
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1.1 ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน ในภาพรวมพบว่าระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด คือ ผู้ บ ริห าร ครู บุ คลาการทางการศึ กษา และผู้เกี่ยวข้อ งร่วมก าหนดพั น ธกิจ จุด ประสงค์ เป้าหมายของ
สถานศึกษาให้ รองลงมาคือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการเพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น และผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาร่ ว มก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ทางวิชาการในภาพรวมของโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์ย่อยของแต่ละกลุ่มสาระ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย รองลงมาคือ ผู้บริหารและครูร่วมกันวางแผนการ
ออกแบบควบคุม การสอน และการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรและ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและครูร่วมกันออกแบบและดาเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
1.3 ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่าระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารกากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
รองลงมาคือ ผู้บริหารนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติการตามสภาพปัญหา และให้โอกาสครูได้พัฒนาวิชาชีพทั้งใน
และนอก และ ข้อที่ผู้บริหารเข้าสังเกตการณ์สอนและปรับปรุงการสอนและจัดให้มีโอกาสพัฒนาครู ตามลาดับ ส่วน
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของครูอย่างยุติธรรม
1.4 ด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม พบว่า ระดับภาวะผู้นา
ทางวิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารและครูร่วมวิเคราะห์ปัญ หาการเรียนการสอนร่วมกัน เช่น ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รองลงมาคือ ผู้บริหารสนับสนุนการนาผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้เพื่อพัฒนาความรู้ และการแก้ปัญหาเพื่อ
ประโยชน์การเรียนการสอน และผู้บริหารและครูร่วมกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนตามลาดับ ส่วน
ข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
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1.5 ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู ในภาพรวม พบว่า ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหาร
จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละแหล่ งความรู้ท างวิช าชีพ ให้ แ ก่ ค รู เช่น อิ น เทอร์เน็ ต ความเร็ วสู ง ฐานข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ
รองลงมาคือ ผู้บริหารเต็มใจมอบอานาจให้ครูและอนุญาตให้ครูปฏิบัติงานตามแนวความคิดและวิสัยทัศน์ของครูเอง
ให้ ครูเป็ นผู้ ท่ี แสวงหานวัตกรรมและความเปลี่ ยนแปลงอย่างต่ อเนื่อ งและผู้บ ริห ารส่ งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารพัฒนาทัศนคติของบุคลากรในสถานศึกษาให้มี
ทัศนคติที่ดีตอ่ สังคมและประเทศชาติ
1.6 ด้านการจัดบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ในภาพรวม พบว่า ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ให้สะอาดและเป็นระเบียบ ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาคือ ผู้บริหารกาหนดนโยบายการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา มีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารส่งเสริมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในสถานศึกษาและจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริ หารสนับสนุนงบประมาณในการซื้อทรัพยากรสารสนเทศทาง
การศึกษา และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการอ่านแก่ผู้เรียน
1.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพบว่า ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสนับสนุน
การจั ด ระบบสารสนเทศที่ มี ข้ อ มู ล เพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รองลงมาคื อ ผู้ บ ริห าร
ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา,
ผู้บริหารกาหนดมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารจัด
โครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.8 ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พบว่า ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้ บ ริห ารสร้า งความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งโรงเรีย นกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ส่ งเสริม การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ งกั น และกั น
รองลงมาคือ ผู้บริหารประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและผู้บริหารส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น
2. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายพบว่า
มีระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือสมรรถนะด้านการ
ใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน รองลงมาสมรรถนะด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือสมรรถนะด้านการประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2.1 ด้านการใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในภาพรวม พบว่า มี
ระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตได้
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อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิผล เช่น การสืบค้นผ่าน Google, ฐานข้อมูล หรือเว็บไซต์อื่นได้ สามารถดาวน์
โหลดและเก็บข้อมูลจากการสืบค้นได้ รองลงมาคือ ทัก ษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทักษะการใช้อีเมลและโซเซียลเน็ตเวิร์ค เช่น การ
เห็ น คุ ณ ค่าและประโยชน์ ข องการใช้ e-mail, การใช้งาน Facebook, Twitter, WindowsLive, Obec-mail ตามล าดั บ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ทักษะการใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์เพื่อการเรียนการสอน และทักษะการใช้ระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรูแ้ บบออนไลน์
2.2 ด้ านการประเมิ น การใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริห ารจัด การ ในภาพรวม พบว่า มี ระดั บ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ประเมินการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา รองลงมาคือ
ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานในสถานศึกษา และประเมินสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
ชานาญตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย
2.3 ด้ านการส่งเสริม สนั บ สนุ น การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การศึก ษา ในภาพรวมพบว่า มีระดั บ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการกาหนดวิสัยทัศน์เพื่อการใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการจัดทาแผนงาน ICT ระดับโรงเรียน และทักษะการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ระบุนโยบายของแผนงานด้านไอซีทีที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาของไทยได้
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (R = 0.788) ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .01

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัย พบประเด็นที่นา่ สนใจ นามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ภาวะผู้ นาทางวิชาการของผู้บ ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัด เชียงราย ใน
ภาพรวมพบว่า มีระดับภาวะผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับภาวะ
ผู้นาทางวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู เป็นไปตามแนวคิด
ของแนวคิดของ Alig-Mielcarek (2005 อ้างอิงใน สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ , 2556, หน้า 3-7) และ Trusty (1986
อ้างอิงใน จันทรานี สงวนนาม, 2553, หน้า 131-132) เพราะว่าผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกาหนดพันธกิจ จุดประสงค์ เป้าหมายการบริหารงานของสถานศึกษาให้ชัดเจน รวมทั้งได้กาหนดนโยบายการ
บริหารงานวิชาการและแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒ นาครูให้ครูมีกระบวนการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย สนับ สนุน ให้มี การพั ฒ นาตนเองและเข้าร่วมพั ฒ นาความรู้กับ หน่ วยงานอื่น เช่น การจัด อบรม
การศึกษาดูงาน การให้คาแนะนาปรึกษา การหาสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้กากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งร่วมวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนร่วมกัน เช่น ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และนาสามเณรนักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้กับสถานบัน
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การศึกษาอื่นในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากครูท่ีมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาระ
การเรียนรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้มีการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์และแหล่งความรู้ทางวิชาชีพให้แก่ครู เช่น อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง ฐานข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งการ
สนับสนุนงบประมาณในการซื้อทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษา และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และส่งเสริมการอ่านแก่ผู้เรียน และมีการแต่งตั้งคณะทางานด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษา เพื่อตรวจ
ติดตาม และพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) นอกจากนี้ยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและความร่วมมือในการจัดการศึกษา ซึ่งผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของ ศศิวิมล สุ ขทนารักษ์ (2554, หน้ า 112-113) ที่พ บว่า ภาวะผู้นาของ
ผู้บ ริหารสถานศึกษาและสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติพงษ์ ศิริเมือง (2557, หน้า 95-97) พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษากั บ การด าเนิ น การนิ เทศภายในของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรณา เฟ้่องฟู (2558,
หน้ า 47-63) พบว่า ระดั บ ภาวะผู้ น าทางวิช าการของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายพบว่า
มีระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดับสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือสมรรถนะด้านการใช้
และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน รองลงมาสมรรถนะด้านการส่ งเสริมสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาและข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุด คื อ สมรรถนะด้ านการประเมิ น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพราะตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 56 ง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549 (สานักงานคณะกรรมการคุรุสภา, 2549, หน้า
299-300) ได้กาหนดสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู้ ด้าน
การบริห ารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประกอบด้วย สาระความรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการศึกษา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริห ารจั ด การ เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการจั ด การความรู้ โดยมี ส มรรถนะ คื อ
สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่ างเหมาะสม สามารถประเมินการ
ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ น ามาปรับ ปรุงการบริห ารจั ด การ และสามารถส่ งเสริม สนั บ สนุ น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและการจัดการข้อมูลทางการศึกษา เป็นต้นว่า การมีทักษะการสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาทาง
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิผล เช่น การสืบค้นผ่าน Google, ฐานข้อมูล หรือเว็บไซต์อื่นได้
สามารถดาวน์โหลดและเก็บข้อมูลจากการสืบค้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถนาข้อมูลจากระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
ในสถานศึกษามาใช้ในการวางแผน กาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้ รวมทั้ง
การมีวิสัยทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีโดยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาและรูปแบบการเรียนการ
สอนของครู รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่
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มุ่ ง พั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะและความรู้ ใ นยุ ค ดิ จิ ต อล มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ก ษะการสื่ อ สารที่ ดี และมี
ประสิ ทธิภ าพ และมี สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อ สาร ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดไว้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ เขมนิจ
ปรีเปรม (2554, หน้ า 86) ที่ พ บว่า สมรรถนะด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของผู้ บ ริห ารสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถม ศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรศักดิ์ เวียนรอบ (2557,
หน้า 204-205) ที่พบว่า ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในภาพรวมมีการ
ปฏิ บัติ โดยเฉลี่ ยอยู่ในระดั บมาก และสอดคล้ องกั บผลการศึ กษาของ ภานุวัฒ น์ สิ งห์ ห าญ และวัลลภา อารีรัต น์
(2558, หน้า 158-166) ที่พบว่า ระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อ สารเพื่ อสนั บ สนุ น การ บริห ารจั ดการและการบริก ารด้ านการศึ ก ษาของโรงเรียนในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. การวิเคราะห์ ความสั ม พั น ธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับ สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีข องผู้บ ริห าร
โรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวั ด เชีย งราย พบว่ า ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการกั บ สมรรถนะด้ า น
เทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย มีความ สัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง (R = 0.788) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 ทั้งนี้เพราะการบริหารงานวิชาการ เป็นการบริหารกิจกรรมทุก
ชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด การศึ ก ษาที่ ได้ ก าหนดไว้ ดั งนั้ น การบริ ห ารสถานศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดหาสื่อเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่ งขึ้ น กล่ าวได้ ว่า คุ ณ ภาพงานวิช าการของโรงเรีย นเกิ ด จากการมี วิสั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริห ารและการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรสวรรค์ พลวงศา (2556, หน้า
72) ที่พบว่าสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการ
บริหารงานสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผลการศึกษาของ วรรณา
เฟ้่องฟู (2558, หน้า 47-63) ที่ช้ีให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เขมนิจ ปรี
เปรม (2554, หน้า 86) ที่แสดงให้เห็นถึง สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารระบบสารสนเทศของ
ผู้บริหารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
The Relationship Between the Personel Management System and the
Behavior Existence in Department of Vocational College in Phayao Province.
อภิญญา กลัดสาเนียง1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาค2
Apinya kladsamniang1* and Cherdla soontornvipart2
บทคัดย่อ
งานวิจัยครัง้ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงานสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา และศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ใน
หน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็น ครู-อาจารย์ ในหน่วยงาน สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จานวน 148 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) อย่างเป็น
สัดส่วนจากแต่ละวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (rating
scale) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น (reliability) เท่ากับ 0.97 สถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows
version 11.5 ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. วิธีการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาตามความคิดเห็นของครู
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านการยกย่องให้เกียรติ ด้านการเห็นคุณค่า ด้าน
ระบบประชาธิปไตย และด้านการเอาใจใส่
2. พฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาตามความคิดเห็นของครู ภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านการมีส่วนร่วมในองค์กร
ด้านค่าตอบแทนการทางาน ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล และด้านสภาพการทางาน
3. วิธีก ารบริห ารงานบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมการด ารงอยู่ ใ นหน่ วยงาน สั งกั ด อาชีวศึ ก ษาจั งหวัด พะเยา มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.798)
คาสาคัญ: วิธีการบริหารงานบุคคล พฤติกรรมการดารงอยู่
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Abstract
The purposes of this research were to study the personel management system and the behavior
existence in Department of vocational college in Phayao Province, and to study the relationship between the
personel management system and the behavior existence in Department of vocational college in Phayao
Province. Samples in this study consisted of 148 teachers, obtained proportionally from each college by simple
random sampling. A constructed questionnaire was 0.97. The statistics employed for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient through SPSS for
windows version 11.5
The results of this research revealed that:
1. The personel management system in Department of vocational college in Phayao Province as
perceived by the teachers was overall at a high level, ranking in the order of mean in 4 areas: commend and to
give honor; appreciation; democratic system; and empathy.
2. The behavior existence in Department of vocational college in Phayao Province as perceived by the
teachers was overall at a high level, ranking in the order of mean in 5 areas: Work stability; Participation in the
organization; Compensation for work; welfare and privilege; and Working conditions.
3. The relationship between the personel management system and the behavior existence in
Department of vocational college in Phayao Province, at a high level, with a statistical significance at the level of
0.01 (r=0.798)
Keywords: The personel management system The behavior existence

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติเกี่ยวกับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ไว้ในหมวด 7 มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง ให้บุค ลากรทางการศึกษามีความพร้อม ความ
เข้มแข็งในการจัดการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการพัฒนาบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้ผลผลิตทางการ
ศึกษา มีคุณ ภาพตามเจตนารมณ์ ของพระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 การจัดการศึกษา
มาตราที่ 22-30 อันเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูจึงมีบทบาทในการ
สร้างผลผลิตทางการศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติเกี่ยวกับช้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาไว้ในหมวด 5 มาตรา 72 การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบาเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคาชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชู
เกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2548)
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กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสาคัญการบริ หารงานบุคลากรในหน่วยงาน เนื่องจากปัญหาที่พบเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคลากรคือ การขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และการกระจายอานาจการบริหารงาน
บุคลากรของหน่วยงาน จึงเป็นภารกิจที่สาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบต่อภารกิจ
ของสถานศึกษาให้ดาเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มี
ขวัญกาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีความมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่ งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 51)
การพัฒนาบุคลากร เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร เนื่องจากความเจริญของวิทยาการ
ต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทางานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คนหรือบุคลากร ถือว่าเป็ นทรัพยากรทางการบริหารที่
สาคัญ ที่สุด เพราะถ้าองค์การปราศจากซึ่งบุคคลที่จะมาดาเนินการในภารกิจต่าง ๆ แล้ว เป้าหมายที่องค์การได้
กาหนดไว้นั้น ก็ไม่อาจที่จะบังเกิดเป็นจริงได้ ทุกองค์กรล้วนแต่ตอ้ งการบุคลากรที่มคี ุณภาพ
การบริหารงานบุคลากรเป็นการจัด ระเบียบ และดู แลให้บุคลากรทางาน โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เกิด
ประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด งานบริหารบุคลากรเป็นงานที่สลับซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (ปรีชา
คัมภีรปกรณ์ และคณะ, 2526, หน้า 238)
อานวย แสงสว่าง (2540, หน้า 1) กล่าวว่า การจัดการองค์การที่มีประสิ ทธิภาพจะต้องอาศัยองค์ประกอบ
ปัจจัยทางด้านการจัดการทุกประการ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญมากที่สุด แม้ว่าจะมีปัจจัย
เงิน วัสดุ และอุ ป กรณ์ เครื่องมื อ อย่างพร้อมเพรีย งแล้ วก็ ตาม ถ้าหากขาดทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่ีมีคุ ณ ภาพแล้ ว การ
ดาเนินงานขององค์การ อาจไม่สามารถดาเนินไปได้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับคากล่าวของ
(พะยอม วงศ์สารศรี, 2541, หน้า 2) องค์การทุกองค์การ จะประสบผลสาเร็จ และบรรลุจุดหมายปลายทางที่กาหนด
ได้นั้น การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ นับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ งในบรรดาทรัพยากร ใน
องค์การนั้นประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ (รวมถึงอาคารสถานที่) และเทคโนโลยีได้รับการกล่าวถึงว่ามีบทบาท
สาคัญยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังเป็นปัจจัยสาคัญระดับแนวหน้า ที่นาความสาเร็จมาสู่องค์การทุกองค์การ
พระราชบัญ ญั ติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ “การอาชีวศึกษา”ว่ากระบวนการ
ศึก ษาและการฝึ ก อบรมวิชาชีพ เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคน ระดั บ ฝี มื อ ระดั บ เทคนิ ค และระดั บ เทคโนโลยี ที่ มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีสถานศึกษาในสังกัดจานวน 5 สถานศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคาใต้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา ทาการสอน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ การดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็น
การยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทาง
ทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ
จนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัตหิ รือประกอบอาชีพโดยอิสระได้
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จากรายงานสรุป การบรรยายของผู้บ ริห ารและสาระส าคั ญ ของการประชุม กลุ่ ม ปฏิบั ติ การ การประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ประเด็นที่ 10 การดาเนิ นการ
เกี่ยวกับเรื่องวินัยและเรื่องร้องเรียน ข้อมูลจากการผ่านเรื่องต่าง ๆ พบว่าเรื่องที่มีปัญหามีความถี่สูง ได้แก่ ความไม่
เป็น ธรรมในการบริหาร และเป็นเหตุให้มีก ารร้องทุกข์ ร้องเรียน เช่น การข่ม ขู่ลูกจ้าง การไม่ป ฏิบั ติตามระเบียบ
กฎหมาย ประเด็นที่ 11 ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง การใช้เงินงบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี เบิกมาพักไว้ ใช้จ่ายไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทาตามขั้นตอน การเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ผู้บริหารย้ายไป การปรับเปลี่ยนหน้าที่
การท างานของบุ ค ลากร รองผู้ อ านวยการไม่ ค รบ 4 ฝ่ า ย ความดี ค วามชอบไม่ ท าตามหลั ก เกณฑ์ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)
จากเหตุ ผ ลและความส าคั ญ ดั ง กล่ า วท าให้ ผู้ วิ จั ย เกิ ด ค าถามการวิ จั ย ว่ า วิ ธี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงานอย่างไร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
วิธีการบริหารงานบุคลากรกับ พฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อนาข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อให้การบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ นและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระบบวิธีการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระบบวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงานสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
สมมติฐานของการวิจัย
วิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ของครูในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
มีความสัมพันธ์ทางบวก
กรอบแนวคิด
เพศ,อายุ,การศึกษา
ประสบการณ์การทางาน

พฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน
1. ด้านสภาพการทางาน

2.
3.
4.
5.

วิธกี ารบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักตามแนวคิด
ของ Van Zwoll (1985)
ประกอบด้วย
1. ด้านการเห็นคุณค่า
2. ด้านการยกย่องให้เกียรติ
3. ด้านการเอาใจใส่
4. ด้านระบบประชาธิปไตย

ด้านค่าตอบแทนการทางาน
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ด้านความมั่นคงในการทางาน
ด้านการมีส่วนร่วมในองค์กร

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่
ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาวิธีการบริหารงาน
บุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ
บริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ
ครู-อาจารย์ ผู้สอนในหน่วยงาน สัง กัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ทั้งหมด 5 แห่ง จานวน 240 คน กาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) อย่างเป็น
สั ด ส่ ว นจากจ านวนประชากรในแต่ ล ะวิ ท ยาลั ย ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 148 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทาเก็บรวบรวมข้อมูลครู -อาจารย์
ผู้สอนในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคา วิทยาลัยเทคนิค ดอกคาใต้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
ปง ช่ว งระหว่างเดื อ น ธั น วาคม 2559–พฤษภาคม 2560 ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิจั ย ใช้โปรแกรมส าเร็จ รูป ทาง
สังคมศาสตร์ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสั น
(Pearson’s product moment correlation coefficient)
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ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ใน
หน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรม
การดารงอยู่ของครู-อาจารย์ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู-อาจารย์
ผู้สอนในหน่วยงานสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ทัง้ หมด 5 แห่ง จานวน 240 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) อย่างเป็นสัดส่วนจาก
จานวนประชากรในแต่ละวิทยาลัย ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามมาตร
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทาเก็บรวบรวมข้อมูลครู -อาจารย์ ผู้สอนในหน่วยงาน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา วิทยาลัยเทคนิค
ดอกค าใต้ วิท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พ ะเยา และวิท ยาลั ย เทคโนโลยีแ ละการจั ด การปง ช่วงระหว่างเดื อ น
ธันวาคม 2559–พฤษภาคม 2560 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s product moment
correlation coefficient)
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จานวนผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 148 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 60.14 รองลงมาเป็นเพศหญิง มีจานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 39.86 เมื่อพิจารณา
วิเคราะห์ตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.89 รองลงมาอายุ ไม่เกิน 30 ปี
จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.38 อายุ 41–50 ปี จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97 และน้อยที่สุดอายุ 51 ปีขึ้น
ไป มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76 เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีจานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60.81 รองลงมาระดับปริญญาตรี มีจานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ
34.46 และน้ อ ยที่ สุ ด มี ระดั บ การศึ ก ษาต่ ากว่า ปริญ ญาตรี จ านวน 7 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 4.73 และเมื่ อ พิ จ ารณา
วิเคราะห์ตามประสบการณ์การทางาน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 3-15 ปี มีจานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ
79.72 รองลงมาประสบการณ์การทางาน 16-25 ปี มีจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.86 น้อยที่สุดคือประสบการณ์
การทางาน 26-35 ปี มีจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41
2. วิธีการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็นของครู –อาจารย์
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน คือด้านการยกย่องให้เกียรติ ด้านการเห็น
คุณค่า ด้านระบบประชาธิปไตย และด้านการเอาใจใส่
ผลการวิเคราะห์วิธีการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็น
ของครู–อาจารย์ เป็นรายด้านและรายข้อ สรุปได้ดังนี้
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2.1 วิธีก ารบริห ารงานบุ ค คล ด้ านการเห็ น คุ ณ ค่ า ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมาก
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือ ผู้บริหารมีวิธี การคัดเลือกบุคลากรที่มั่นใจว่าได้บุคลากรที่ดีท่ีสุด ผู้บริหารสร้างความพึง
พอใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยโดยสร้างความรู้สึกว่างานที่เขาปฏิบัตินั้นมีคุณค่า ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นคือ
ผู้บริหารสร้างความมั่นใจว่า การกาหนดมอบหมายให้บุคลากร การวางตัวบุคลากร การจัดหาบุคลากร ต้องถูกต้อง
ที่สุด
2.2 วิธีการบริหารงานบุคคล ด้านการยกย่องให้เกียรติ ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือ ผู้บริหารไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของบุคลากรโดยไม่ได้รับการร้องขอ และผู้บริหารให้
เกียรติให้ความสาคัญต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น คือ ผู้บริหารจัดให้มีการเลื่อน
ขั้นของบุคลากรตามความดีความชอบอย่างเป็นธรรม
2.3 วิ ธี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า นการเอาใจใส่ ในภาพรวมและรายข้ อ อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมาก
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการตัดสินใจของครูและให้คาปรึกษาแนะนาตามความจาเป็น
ด้วยการมีเหตุผลที่ดี ผู้บริหารสร้างความผูกพันในองค์กรให้เกิดแก่บุคลากรทุกฝ่าย และ ผู้บริหารให้ความเป็นธรรม
แก่บุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นคือ ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอและทั่วถึง
2.4 วิธีการบริหารงานบุคคล ด้านระบบประชาธิปไตย ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เสนอความต้องการในการพัฒนาตนเอง อย่าง
เท่าเทียมกัน และผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกฝ่าย ส่วน
ข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ ยน้ อยกว่าข้อ อื่น คื อ ผู้ บ ริห ารเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่วมในการกาหนดนโยบายการบริห าร
บุคลากร ในหน่วยงาน
3. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน ๆ คือ ด้านความมั่นคงในการ
ทางาน ด้านการมีส่วนร่วมในองค์กร ด้านค่าตอบแทนการทางาน ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล และด้านสภาพ
การทางาน
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ตามความคิดเห็น
ของ ครู–อาจารย์ เป็นรายด้านและรายข้อ สรุปได้ดังนี้
3.1 พฤติกรรมการดารงอยู่ ด้านสภาพการทางาน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3 ข้อ เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือ สภาพแวดล้อมในหน่วยงานของท่านมี
ความร่มรื่นสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย หน่วยงานของท่านมีสภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และหน่วยงานของท่านมีสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 1
ข้อ คือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานของท่านมีเพียงพอ
3.2 พฤติ ก รรมการด ารงอยู่ ด้ านค่าตอบแทนการท างาน ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ วยมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 4 ข้อ เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือ ท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่
เป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าเดินทางเมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามระเบียบ หน่วยงานของท่าน ได้ยกย่อง ให้
รางวัลแก่ครูที่มีผลงานดีเด่นประจาปี ท่านมีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน และการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นไป
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3.3 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาหนด อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 1 ข้อ คือ เงินเดือนประจาและ
รายได้พิเศษอื่น ๆ ที่ท่านได้รับเพียงพอในการดารงชีวิต
3.4 พฤติกรรมการดารงอยู่ ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือ หน่วยงานของท่านให้บริการด้านรักษาพยาบาล (การประกันสุขภาพ/การประกัน
อุบัติเหตุนอกเหนือจากที่รัฐจัด) และหน่วยงานของท่านมีท่ีพักอาศัยให้บริการแก่ครู อย่างเพียงพอกับความต้องการ
ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น คือ ท่านได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับความต้องการ และความจาเป็น
3.5 พฤติกรรมการดารงอยู่ ด้านความมั่นคงในการทางาน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย คือ การได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากการสอนทาให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจ และอาชีพ
ครูสามารถทาให้ท่านดารงชีพอยู่ได้ตามสมควร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยกว่าข้ออื่น คือ ท่านมีโอกาสได้รับการพัฒนา
ทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นอยูเ่ สมอ
3.6 พฤติกรรมการดารงอยู่ ด้านการมีส่วนร่วมในองค์กร ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก เรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ย คือ ท่านมีโอกาสใช้ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบั ติงานอย่างเต็มที่ และ
หน่วยงานของท่านมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น คือ ท่านมีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นในการทางาน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน สั งกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา ผลเป็นไปตามสมมติฐาน คือ วิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.798
เมื่อพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นรายด้าน มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกคู่ มี
จานวน 8 คู่ ที่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ได้แก่ วิธีการบริหารบุคคลด้านการเห็นคุณ ค่า กับการมีส่วนร่วมใน
องค์กร การเอา ใจใส่กับค่าตอบแทนการทางาน ระบบประชาธิปไตยกับความมั่นคงในการทางาน การเอาใจใส่กับ
ความมั่นคงในการทางาน การเห็นคุณค่ากับความมั่นคงในการทางาน ระบบประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมในองค์กร
การเห็นคุณ ค่ากับ ค่าตอบแทนในการท างาน และระบบประชาธิปไตยกับ ค่าตอบแทนการทางาน ส่วนคู่ท่ีเหลือมี
ความสัมพันธ์กันในระดับ ปานกลาง

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มี ประเด็ น ส าคัญ ที่นามาอภิ ปรายตามวัตถุ ประสงค์ และสมมุ ติฐานของการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. วิธีการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน
ผู้บริหารหน่วยงาน ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการปฏิรูป
การศึ ก ษา ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และการปฏิ รู ป อาชี ว ศึ ก ษา โดยมี เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้นาบริหารงาน ทาให้โครงสร้างในองค์รวมของการอาชีวศึกษาเปลี่ยนรูปแบบไป
อานาจการบริหารงานต่าง ๆ ถูกกระจายลงมาสู่ภูมิภาคและวิทยาลัยต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทาให้ผู้บริหารหน่วยงาน แต่
ละหน่วยงาน มีวธิ กี ารบริหารงานที่แตกต่างกัน
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จากเหตุผลดังกล่าวมานี้ จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา พบว่า วิธีการบริหารงานบุคคลโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยการดาเนินงานการบริหารงานบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรม
อาชีวศึกษา ในเขตการศึกษา 11 ของประเสริฐ จัตุรภัทร (2546) ที่พบว่า การดาเนินงานบริหารงานบุคลากรของ
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษา 11 ของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ทุก
ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มั่นใจว่าได้บุคลากรที่ดีท่ีสุด สนับสนุนในการตัดสินใจ
ของครูและให้คาปรึกษาแนะนาตามความจาเป็นด้วยการมีเหตุผลที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เสนอความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกันและไม่กา้ วก่ายในเรื่องส่วนตัวของบุคลากรโดยไม่ได้รับการร้องขอ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน วิธีการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา อยู่ในระดับ
มาก คือด้านการยกย่องให้เกียรติ ในรายหัวข้อย่อยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ ผู้บริหารไม่ก้าวก่ายในเรื่อง
ส่วนตัวของบุคลากรโดยไม่ได้รับการร้องขอให้ความสาคัญต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันแสดงความชื่นชม ยกย่อง
บุคลากรที่ทาประโยชน์ให้กับหน่วยงานอย่างเสมอหน้ากันสร้างความเข้าใจอันดีแก่บุคลากรโดยการให้ความยกย่องนับ
ถือและการยอมรับในบุคคลากรอย่างสม่าเสมอจัดให้มีการเลื่อนขั้ น ของบุคลากร ตามความดีความชอบอย่างเป็น
ธรรม
ด้านการเห็นคุณค่า ในรายหัวข้อย่อยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยคือผู้บริหารมีวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่
มั่นใจว่าได้บุคลากรที่ดีท่ีสุด สร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในวิทยาลัยโดยสร้างความรู้สึกว่างานที่เขาปฏิบัตินั้นมี
คุณค่า สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานที่ตนพอใจและตามประสบการณ์ ทา
ให้บุคลากรมีความต้องการที่จะให้หน่วยงานสามารถจัดการศึกษาได้ดีท่ีสุดและสร้างความมั่นใจว่า การกาหนด
มอบหมายให้บุคลากร การวางตัวบุคลากร การจัดหาบุคลากร ต้องถูกต้องที่สุด ผลการศึกษาวิจัยครั้งนีย้ ังสอดคล้อง
กับผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารหน่วยงานกับสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครู สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ ด รธานี ของนฤป สื บ วงษา (2552) ที่ พ บว่าการบริห ารงานบุ ค คลของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ด้ านระบบประชาธิป ไตย ในรายหั วข้อ ย่ อ ยเรีย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ย ผู้ บ ริห ารส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้
บุคลากร ได้เสนอความต้องการในการพัฒนาตนเอง อย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบัติ บริหารงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยปราศจาก
อคติ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายการบริหารบุคลากรในสถานศึกษา
ด้านการเอาใจใส่ ในรายหัวข้อ ย่อยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการตัดสินใจ
ของครูแ ละให้ ค าปรึก ษาแนะน าตามความจ าเป็ น ด้ วยการมี เหตุ ผ ลที่ ดี ให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา สร้างความผูกพันในองค์กรให้เกิดแก่บุคลากรทุกฝ่าย ให้ความเอาใจใส่และพร้อมให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรและดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรอย่างสม่าเสมอและทั่วถึง
2. พฤติกรรมการดารงอยูใ่ นหน่วยงาน
พฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน ข้อที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงในการ
ทางาน ในรายหัวข้อย่อยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย การได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากการสอนทาให้รู้สึก
ภาคภูมิใจ อาชีพครูสามารถทาให้ดารงชีพอยู่ได้ตามสมควร ลักษณะงานที่ทาอยู่มีหลักประกันความมั่นคงต่ออาชีพ มี
โอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนางานและมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียม
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ความพร้อมในการก้าวไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการวิจัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
คงอยู่ของครูโรงเรียนอาชีวศึ กษาเอกชน จังหวัด สงขลา ของบุ ป ผา ทองสาย (2547) ที่พ บว่า ครูให้ ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของครู โรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก คือความ
ผูกพันกับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน ระบบการบริหารโรงเรียน และความมั่นคงของงานที่ทา
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก ร ในรายหั ว ข้ อ ย่ อ ยเรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ย มี โ อกาสใช้ ค วามรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีโอกาสได้เข้าร่วม
ประชุมกับผู้บริหาร ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการทางานผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัย ปัญหาการบริหารบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดกองการอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ในเขต
พื้นที่อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี ของจิดาพล เปรมศรี( 2546) ที่พบว่าการบริหารบุคลากรของสถานศึกษา สังกัดกอง
การอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่อาชีวศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านค่าตอบแทนการทางาน ในรายหัวข้อย่อยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก และค่าเดินทางเมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามระเบียบ สถานศึกษา ได้ยกย่อง ให้รางวัลแก่ครูท่ี
มีผลงานดีเด่นประจาปี มีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนดและเงินเดือนประจาและรายได้พิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับเพียงพอในการดารงชีวิต
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ในรายหัวข้อย่อยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย สถานศึกษาให้บริการ
ด้ านรัก ษาพยาบาล (การประกั น สุ ข ภาพ/การประกั น อุ บั ติ เหตุ น อกเหนื อ จากที่ รั ฐ จั ด ) สถานศึ ก ษามี ท่ี พั ก อาศั ย
ให้บริการแก่ครู อย่างเพียงพอกับความต้องการ สถานศึกษามีการจัดพัฒนาบุคลากรทุกปี ค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ ที่
ได้รับ มีความเหมาะสมและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับความต้องการและความจาเป็น
ด้านสภาพการทางาน ในรายหัวข้อย่อยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย สภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความ
ร่มรื่นสวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานศึกษามีสภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สถานศึกษามีสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษามีเพียงพอ จากผลการวิจัยอาจเป็ นผลมาจากผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารด้านบุคลากร
สามารถจัดคนให้เหมาะสมกับงาน (put the right man in the right job) มีการจัดระบบงานที่ดีและมีเทคนิควิธีการ
สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารักองค์กรและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ มีการ
พัฒนาทัง้ ตัวบุคคลและการพัฒนางานที่ทา
ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ใน
หน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ของครู ใน
หน่ วยงานสั งกั ด อาชีวศึ ก ษาจั งหวัด พะเยา สามารถตรวจสอบสมมติ ฐานการวิจั ย ที่ว่า วิธีก ารบริห ารบุ ค คลกั บ
พฤติกรรมการดารงอยู่ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.01 โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย รสั น (Pearson’s product moment correlation
coefficient) โดยแยกการวิเคราะห์ผลออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในภาพรวมระหว่างวิธีการ
บริ ห ารงานบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมการด ารงอยู่ ข องครู ในหน่ ว ยงาน สั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด พะเยา วิ เคราะห์
ความสัมพั นธ์ระหว่างวิธีการบริ หารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ของครู ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา และพฤติกรรมการดารงอยู่ของครูกับวิธีการบริหารบุคคลเป็นรายด้าน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างวิธีการบริหารงานบุคคลกับพฤติกรรมการดารงอยู่ของครู ในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด พะเยา เป็น
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รายด้าน และพฤติกรรมการดารงอยู่ของครูกับวิธีการบริหารบุคคลเป็นรายด้าน โดยมีพฤติกรรมการดารงอยู่ด้านที่มี
ความสัมพันธ์กับวิธีการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาอยู่ในระดับสูง เรียงตามสัมประ
สิทธ์สหสัมพันธ์ดังนี้ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในองค์กร (r=0.753) ความมั่นคงในการทางาน (r=0.747) และค่าตอบแทน
การทางาน (r=0.740) นอกจากนั้นมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ดังนี้ สภาพ
การทางาน (r=0.672) และสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (r=0.659)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความเมตตากรุณ าอย่างสูง จากรศ.ดร เจิดหล้า สุนทร
วิภ าค ประธานกรรมการการศึ ก ษาค้น คว้าด้ วยตนเอง ที่ก รุณ าให้ ค าแนะน าและให้ ค าปรึก ษาตลอดจนให้ ค วาม
ช่วยเหลื อ แก้ไขข้อ บกพร่อ งต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาค้ น คว้าด้ วยตนเองฉบั บ นี้ มี ค วามสมบู รณ์ ซึ่ งผู้ วิจั ยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ คณะผู้ เชี่ยวชาญที่กรุณ าให้ ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลื อสนั บ สนุ น แนะนาด้านการสร้างและ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ อันเป็นผลให้งานวิจัยมีความชัดเจน ครบถ้วน และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้จริง
ขอขอบพระคุณ คณะครูในหน่วยงาน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นส่วนสาคัญต่อความสาเร็จในการทา
รายงานวิจัย ในครั้งนี้ รวมถึงเพื่ อน ๆ ปริญ ญาโททุ กคนที่เป็นกาลังใจและให้ค วามช่วยเหลือตลอดช่วงเวลาของ
การศึกษาและทาการวิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา บ่มเพาะจนผู้วิจัยสามารถนาเอาหลักการมา
ประยุ ก ต์ ใช้ แ ละอ้ า งอิ งในงานวิ จั ย ครั้งนี้ นอกเหนื อ จากนี้ ข อขอบคุ ณ ทุ ก คนในครอบครัว ที่ เป็ น แรงใจ ช่ว ยเหลื อ
สนับสนุน อานวยความสะดวกให้ตลอดเวลา
ประโยชน์และคุณความดีท่ีได้จากการศึกษาด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บรรพบุรุษ บูรพาจารย์ และ
ผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ผู้วิจัยมีความก้าวหน้าสามารถดารงตนและมีความมานะพยายามศึกษาจน
บรรลุผลสาเร็จด้วยดี
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จรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน
Code of conduct for teachers and education staffs in the Lamphun Provincial
office of the non-formal and informal education
เทอด ทองชัย1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Third thongchai1* and Sunthon Khlaium2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน
เพื่อ ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูนตาม
ทั ศนคติ ข องผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา กลุ่ ม ประชากรได้ แก่ผู้บ ริห าร ข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั งกั ด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน จานวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การบรรยาย
จากผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ใน
ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
จานวน 3 ด้านได้แก่ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมี
ระดั บ การปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มากจ านวน 2 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ ผู้ ร่ ว มประกอบวิ ช าชี พ และด้ า น
จรรยาบรรณต่อตนเอง โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย จากผลสรุปเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
ที่เกี่ยวกับแนวทางป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่า ควรนาข้อเสนอแนะและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติตน ไปใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองในด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อ วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบอาชีพและ
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรของตนเอง
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Abstract
The purposes of this independent study were 1) to study code of conduct for teachers and education
staffs in the Lamphun provincial office of the non-formal and informal education 2) to study problems and
suggestions for code of conduct for teachers and education staffs in the Lamphun provincial office of the nonformal and informal education. The population in this study consisted of 114 persons. The data were collected by
questionnaires and analyzed by percentages, mean, standard deviation.
The results of this study found that the teachers practiced code of conduct for teachers and education
staffs in the Lamphun provincial office of the non-formal and informal education in overall at the high level.
Considering the 5 aspects, there were 3 aspects at the highest level as followed: Code of conduct for recipients,
Code of conduct for social services, Code of conduct for career. Besides, there were 2 aspects at a high level,
Code of conduct for colleagues and Code of conduct for individual. For suggestions for problem solving was the
teachers should take the suggestions and solutions to the problem for improving themselves in the code of
conduct for teachers and education staffs, Code of conduct for individual, Code of conduct for career, Code of
conduct for recipients, Code of conduct for colleagues and Code of conduct for social services, for benefit to their
organization.
Keywords: Code of conduct for teachers

บทนา
จากพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสเข้าเฝ้า ณ พระ
ตาหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันเสาร์ท่ี 21 ตุลาคม 2531 ซึ่งปัจจพล ขาสัจ จา (2554) ได้นามาสรุปใจความว่า “ถ้าครู
ไม่ห่วงประโยชน์ ที่ควรห่วง หันไปห่วงอานาจ ห่วงตาแหน่ง ห่วงสิทธิ์และห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอาใจ
ที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญ ของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทาลายความเป็นครูไป
จนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลื ออยู่ให้เป็นที่
เคารพบูชาอีกต่อไป”และจากพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 โดย
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน้า 16) ความตอนหนึ่งว่า “ อาชีพครูถือว่าสาคัญอย่างยิ่ง เพราะครูมี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงและก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญไดนั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่ง
ไดแกเยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ท่ีมีคุณค่าสมบูรณทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้าง
ความเจริญให้แกชาติต่อไปได.”จากพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพฯ ยืนยันให้เห็นถึงความสาคัญของครูที่มีต่อความ
เจริญเจริญของบุคคล และชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง ชาติบ้านเมืองจะเจริญไดเพราะประชาชนในชาติไดรับการศึกษา
ที่ดีและมีครูที่มีคุณภาพ ครูในอดีตมีความสาคัญต่อบุคคลและสังคมมาก แต่ในปัจจุบันความสาคัญของครูเปลี่ยนไป
มีสาเหตุหลายประการที่ทาให้ความสาคัญของครูในอดีตกับครูในปัจจุบันแตกต่าง กัน เช่นจานวนครูในอดีตมีน้อย
คนที่จะมาเป็นครูไดนั้นจะต้องมีการคัดเลือกผู้ท่ีมีสติปัญญาดีและมีนิสัยเหมาะสม ที่จะเป็นครูสามารถประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบอย่างแกลูกศิษย์ไดดังนั้น ความสาคัญของครูจึงมีมาก ในปัจจุบัน การศึกษาขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงมี
ความจ าเป็ น ที่จ ะต้ องเพิ่ ม จานวนครูให้ ม ากขึ้น และมี ค นเป็ นจ านวนมากที่มิ ไดศรัท ธา ที่จ ะเป็ น ครูแต่ จ าเป็ น ต้ อ ง
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ประกอบอาชีพนี้ เพียงเพื่อให้มีโอกาสไดงานทา จึงทาให้ครูบางคนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับการเป็นครูไมมีศรัทธา
ในวิชาชีพที่ทาอยู่ จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่วิชาชีพต่าง ๆ จะต้องมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณเป็นเครื่องมืออัน สาคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพมี หลักการและแนวทางปฏิบัติตามที่ถูกต้องเหมาะสมอันจะนามาซึ่งประสิท ธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความเลื่อมใสศรัทธาและความเชื่อมั่นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้จัดการออนไลน์ ( 4 ธันวาคม 2558, สื่อ
ออนไลน์) ขออัญเชิญพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต
ของมหาวิท ยาลัยมหิ ดล ณ อาคารใหม่ สวนอัม พร เมื่ อวัน ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ที่ได้ เน้ นความส าคัญ ของ
จรรยาบรรณ ความว่า “ การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมี จรรยาบรรณ ของตน จรรยาบรรณนั้นจะมีบัญญัติ เป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนในอาชีพนั้นประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใด
ล่วงละเมิด ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่บุคคล หมู่คณะและส่วนรวมได้ เหตุนี้ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ
นอกจากจะมีความรู้ในสาขาของตน ทั้งข้ อที่ควรปฏิบัติ และไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติ ในศักดิ์ศรี และความสามารถด้วยประการทั้ง
ปวง”
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิ ทั กษ์ (2556) ได้ กล่าวสรุป ไว้ว่าโดยจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูคื อกฎแห่ งความประพฤติ
สาหรับสมาชิกวิชาชีพครูซึ่งองค์กรวิชาชีพครูเป็นผู้กาหนดและสมาชิกในวิชาชีพทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดหาก
มีการละเมิดจะมีการลงโทษ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอนอกจากนี้ยังต้องรัก ศรัทธา
ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ต้องรักเมตตาเอาใจใสช่วยเหลือส่งเสริมให้
กาลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ พึงประพฤติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จากในสภาพปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการประพฤติมิชอบของครูในสถานศึกษา
ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต,การละเลยการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติผิดศีลธรรม –
จริยธรรมเป็นต้น ซึ่งทาให้ภาพลักษณ์ของครูเกิดภาพลบและขาดความน่าเชื่อถือจากสภาพปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ
ดังกล่าวเบื้องต้นและจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาจรรยาบรรณของผู้บริหารก็ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาด้านจรรยาบรรณของครูด้วย ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน คือลักษณะครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคือมีคุณธรรม จรรยาบรรณและข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย 5 ด้านคือ 1. ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง 2. ด้าน
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3. ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 4. ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 5.ด้าน
จรรยาบรรณต่อสังคมเป็น ขอบข่ายทางทฤษฎีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒ นาคุณ ภาพครูให้
เป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลาพูนตามทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
(Independent variable)
1.จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.แบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู

ตัวแปรตาม
(Dependent variable)
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย
5 ด้านคือ
1.ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง
2.ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3.ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รบั บริการ
4.ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ
5.ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาในเรื่องการศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่มีผลต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลาพูน
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดลาพูน จานวน
8 อาเภอ จานวน 114 คน จาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 8 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 106 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้งนี้ แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทคื อ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ประเภทปลายปิด (Closed form) ที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1
1. แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้บริหาร) เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
จานวน 5 ข้อ จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2. แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม(ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 5 ข้ อ จ าแนกตามเพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ต าแหน่ ง ประสบการณ์ ก าร
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ตอนที่ 2
แบบสอบถามที่สอบถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านั ก งานส่ งเสริม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั งหวั ด ล าพู น ตามข้ อ บั งคั บ คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550 ประกอบด้วย 5
ด้ า นได้ แ ก่ ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ ตนเอง ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ วิ ช าชี พ ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ ผู้ รั บ บริก าร ด้ า น
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม
ตอนที่ 3
เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา แนวทางป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ประพฤติผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูนตามทัศนคติของผู้ บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ ด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและ
ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม
4. ผู้ วิ จั ย สร้ า งแบบสอบถามฉบั บ ร่ า งและน าเสนออาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาจากนั้ น ปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ปี รึกษา
5. นาเครื่องมือไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1) ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณชาติ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2) ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลาพูน
3) ดร.สุบิน ไชยยะ หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน
เพื่ อ ตรวจสอบหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ หาค่ า ความเที่ ย งตรง น าแบบสอบถามมาปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
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1. น าแบบสอบถามที่ ได้ รั บ การ แก้ ไขปรับ ปรุ งแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try out) กั บ ข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในศู นย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
2. นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาทาการวิเคราะห์คุณภาพหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาค ได้คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
3. น าแบบสอบถามที่ ได้ ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ เสนออาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อและขออนุญาตหน่วยงานที่เก็บข้อมูล
2. จัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยตู้รับส่งเอกสารของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาเพื่อช่วยส่งและรับแบบสอบถามคืนใน
ระยะเวลาที่กาหนด และแบบสอบถามบางส่วนผู้วจิ ัยดาเนินการจัดส่งและรับคืนด้วยตนเอง
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง ตรวจนับและหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม แล้วนามา
คัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้อง เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล
2. สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
หาค่ า ความถี่ (frequency) และร้ อ ยละ (percentage) ของข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
2.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ข้ อ มู ล ผู้ ต อบแบบสอบถามการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ครู ในสถานศึ ก ษาศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดลาพูนซึ่งเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาค่ า เฉลี่ ย (μ) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (  ) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายเป็นระดับการปฏิบัติ พร้อมทั้งนาเสนอในรูปตารางประกอบคา
บรรยาย โดยนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตอนที่ 2 ไปเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษาต่อไป
2.3 ตอนที่ 3 ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูนตามทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านโดยการ
บรรยาย (Content Analysis)

- Proceedings -

1412

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ระดับจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั งหวัด ล าพู น เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ เสนอแนะแนวทางป้ อ งกั น ไม่ ให้ ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยจังหวัดล าพู น ตามทั ศนคติ ของผู้ บริหาร ซึ่ งผลการศึ กษาได้ นาเสนอตามล าดั บ
ดังต่อไปนี้
1.1 ผลการศึกษาด้านการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผลการศึกษาด้านการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่าในภาพรวม ผลการศึกษาพบว่าการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจั งหวัดลาพูน ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ด้าน
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รว่ มประกอบวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณต่อตนเองมีค่าเฉลี่ ยน้อยสุด
ตามลาดับ
โดยผลการวิจัยจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้
1) ผลการศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ใน
ภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดั งนี้ ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
รองลงมาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรม ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็จอย่างมีคุณ ภาพตามเป้าหมายที่กาหนด ศึกษาหาความรู้วางแผนพัฒนาตนเองพัฒ นางานและ
สะสมผลงานอย่างสม่าเสมอ และค้นคว้าแสวงหาและนาเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่
ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ท่พี ึงประสงค์ มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดตามลาดับ
2) ผลการศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ใน
ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
จานวน 4 ข้อและมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากจานวน 4 ข้อ โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ตามกฎ ระเบียบและแบบแผนของทางราชการ รองลงมาแสดงความ
ชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของ
วิชาชีพ ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้องสร้างสรรค์เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ และใช้องค์ความรู้หลากหลายในการ
ปฏิบัติหน้าที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การ มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดตามลาดับ
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3) ผลการศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ล าพู น ด้ า นจรรยาบรรณต่ อ
ผู้รับบริการ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุดจานวน 5 ข้อและมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากจานวน 1 ข้อ โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกาลังความสามารถ
และเสมอภาค รองลงมาตั้งใจ เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการพัฒนา
ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการ
ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่องชมเชยและให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้ศิษย์และผู้รับบริการมีส่วนร่วมวาง
แผนการเรียนรู้และเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับตนเอง และสนับสนุนการดาเนินงานเพื่ อปกป้องสิทธิเด็กเยาวชน
และผู้ด้อยโอกาส มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดตามลาดับ
4) ผลการศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุดจานวน 2 ข้อและมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากจานวน 3 ข้อ โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่ว มประกอบวิชาชีพ รองลงมามีความรัก ความ
สามัคคีและร่วมใจกันผนึกกาลังในการพัฒ นาการศึกษา เสียสละ เอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ ใช้ระบบคุณธรรมเวลาพิจารณาผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้เกิด
การพัฒนาทุกด้านต่อผู้รว่ มประกอบวิชาชีพ มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดตามลาดับ
5) ผลการศึกษาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ใน
ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
จานวน 2 ข้อและมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากจานวน 4 ข้อ โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รองลงมา จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือในทางวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน เข้าร่วมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชน นาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นผู้นาในการ
วางแผน และดาเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดตามลาดับ
สรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมมี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดจานวน 3 ด้าน
และมีระดับ การปฏิ บัติอยู่ในระดับ มากจานวน 2 ด้าน โดยเรียงล าดับ จากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อยได้ดังนี้ด้าน
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณต่อตนเองมีระดับการปฏิบัตินอ้ ยที่สุด
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1.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยจาแนกตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน ผลการศึกษาได้ข้อสรุปดังนี้
1) ด้ านจรรยาบรรณต่ อ ตนเอง จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาได้ ให้ ข้อ เสนอแนะไว้ว่างาน
การศึกษานอกโรงเรียน เป็ นการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งวัยวุฒิ สถานะทางสังคมและ
ประสบการณ์ชีวิต ภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในกระแสโลกาภิวัฒน์ ดังนั้นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั ดลาพูน จะต้อง
มีวินัยต่อตนเองอย่างสูง มีความซื่อสัตย์ มีคุณ ธรรม ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีการพัฒ นาตนเอง ค้นคว้าหา
ความรู้เพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพอยู่ตลอดเวลาแสวงหาและนาเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้
แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ีพึงประสงค์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกให้เป็นที่
น่าเชื่อถือและศรัทธา ตลอดจนต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องปฏิบัติราชการด้วยความรู้และความสามารถ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติ
ตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน
จะต้องมีความมุ่ งมั่นตั้งใจในการทางานอย่างจริงจัง ด้วยความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ ทางานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันต้องดารงตน เป็นสมาชิกที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อองค์กรวิชาชีพ ใช้องค์ความรูห้ ลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในองค์การ โดยยึดถือระเบียบ ความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตนตามเงื่อนไข
และข้อกาหนดขององค์กรหรือสถานศึกษา ปกป้องชื่อเสียง เกียรติภูมิของครูและองค์กร สามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดย
การพึ่งพาวิชาชีพของตนเอง อยู่ได้อย่างสง่างามในสังคม
3) ด้านจรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ จากการสัมภาษณ์ ผู้บริห ารสถานศึ กษาได้ให้ ข้อเสนอแนะไว้ว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดล าพู น จะต้ องมี ค วามรัก ความเมตตาเอาใจใส่ดู แลช่วยเหลือ แก่ศิ ษย์และผู้รับ บริการรวมทั้งส่ งเสริมให้
กาลังใจ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการ ให้เกิดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะนิสัยที่
ถูกต้องดีงามอย่างเต็มความสามารถและความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่กระทาตน
อั น เป็ น การกี ด ขวางต่ อ การพั ฒ นาของผู้ เรีย นและผู้ รั บ บริก าร ทั้ งทางกาย สติ ปั ญ ญา จิ ต ใจ อารมณ์ แ ละสั งคม
ขณะเดียวกันต้องให้บริการแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ใช้อานาจ
ตาแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบ
4) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ
ไว้ว่าข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานส่ งเสริม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลาพูน ต้องทางานกันเป็นระบบทีมงาน มีการช่ว ยเหลือเกื้อกูลกันอย่างสร้างสรรค์ แบบระบบกลุ่ม
สัมพันธ์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้และพัฒนางานร่วมกัน ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลืองานส่วนรวม ช่วยคิด ช่วยทา ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ สิ่งของตามโอกาสและความ
เหมาะสม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อย่างจริงจังและยั่งยืน
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5) ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนและผู้รับบริการในชุมชน ต้องประพฤติตน ด้วยการมีส่วนร่วมและเป็นผู้นาในการ
เรียนรู้ การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒ นธรรมประเพณี ศาสนา ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม การเมื องและสิ่งแวดล้อม เสียสละ กาลังกาย กาลัง
ทรัพ ย์ และก าลังสติปั ญ ญาแก่สั งคมตามโอกาสและความเหมาะสม ดาเนิ นชีวิต ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างเคร่งครัด

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องดังกล่าว มีประเด็นที่นา่ สนใจที่จะนามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน โดยอภิปรายตามด้านจรรยาบรรณดังนี้
1.1 ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเองพบว่าระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูได้ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็น
แบบอย่างที่ดี มีการดาเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรม ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็จอย่างมีคุณภาพ
ตามเป้าหมาย ที่กาหนด มีการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อยุคทันต่อสมัยในการเปลี่ยนแปลง มีการใช้
เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกั บ สภาพปั จ จุบั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจัย ของ (มาลิ นี บุ ณ ยรัต พั น ธุ์, 2551) ซึ่ งได้ ศึ ก ษา
จรรยาบรรณวิชาชีพครูของมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคาแหง การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อตนเองผลการวิจัยพบว่าไม่เคยประพฤติผิดทางชูส้ าวหรือมีพฤติกรรมล่วง
ละเมิดทางเพศ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย และสอดคล้อง
กับลักษณะครูท่ีดีตามทัศนะของ (Hessong and Weeks, 1991) ที่ได้กล่าวไว้ว่าครูควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ควรเป็นบุคคลที่กระทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดตี ่อศิษย์และสังคม
1.2 ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ด้านจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพพบว่าระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูมีการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีความศรัทธาในวิชาชีพ รักษาชื่อเสียงของวิชาชีพ
อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ มีการยกย่องชมเชยแก่สาธารณชน มีการแลกเปลี่ยนรู้และสร้างสรรค์เทคนิค
วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพร่วมกับสมาชิกในองค์กรด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (มาลินี บุณยรัตพันธุ์,
2551) ซึ่งได้ศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพครูของมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ไม่เคยสนับสนุนศิษย์ในทางที่
เป็นปฏิปักษ์ต่อวิชาชีพเป็นการปฏิบัติท่ีปกป้องศักดิ์ศรีของวิชาชีพเพื่อให้คนอื่นได้ศรัทธาในวิชาชีพครู แสดงถึงการ
ประพฤติตนที่เหมาะสม มีความรัก ความศรัทธา มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และสอดคล้องกับ
(พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2556) ได้กล่าวสรุปไว้ว่าโดยจรรยาบรรณวิชาชีพครูคือกฎแห่งความประพฤติ ที่ผู้ประกอบ
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วิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัย ในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอนอกจากนี้ยังต้องรัก ศรัทธา ซื่อสั ตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
1.3 ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ด้านจรรยาบรรณต่อ
ผู้รับบริการพบว่าระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูมีการให้คาแนะนาปรึกษาแก่ศิษย์หรือ
ผู้ รับ บริก ารด้ วยความเมตตา อย่ างเต็ ม ก าลั งความสามารถและเสมอภาค มี ก ารยกย่ อ งชมเชยให้ ก าลั งใจอย่ าง
กัลยาณมิตรหรือผู้รับบริการเกิดความภาคภูมิใจ เพื่อให้ศิษย์และผู้รั บบริการได้รับการพัฒ นาตามความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล รวมถึงการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดของศิษย์หรือผู้รับบริการในการ
วางแผนการเรียนรู้และเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นริศรา เหมหงษา, 2552)
ศึก ษาเรื่อ งการปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูข องครูในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน สั งกั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยด้านนี้มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพการศึกษาของ(สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดย
เสมอ
1.4 ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ด้านจรรยาบรรณต่อผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพพบว่าระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูมีการยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมงาน มีความรักความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือแนะนาแก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ มีการใช้ระบบคุณธรรมในการ
พิจารณาผลงานของผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ จรรยาบรรณของวิชาชีพ การศึกษาของ (สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2556) ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิ ชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
1.5 ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน ด้านจรรยาบรรณต่อ
สังคมพบว่าระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูมีความยึดมั่น สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการเกิดการ
เรียนรู้และสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดาเนินใช้ในชีวิตประจาวันได้ ตลอดถึงให้การส่งเสริม
สนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการ วิชาชีพและกิจกรรมอื่นๆของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การศึกษาของ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2556) ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาพูน
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บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
Role of teacher in promoting the moral and ethics virtues of students in the
Education Quality Improvement Network center in Jedeeloung-Thrgor district,
Office of the Primary Education Chiangrai Area 2
ญาณภัทร พรหมเสน1* และ น้าฝน กันมา2
Yanapat Phommasan1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 2) เพื่อศึกษาอุปสรรคและแนวทางในการดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนใน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่า
ก๊อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 2 จ านวน 108 คน ใช้วิธีก ารสุ่ ม อย่ างง่าย (Simple
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสอบถามปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิง
พรรณนาผลการศึกษาพบว่า
1.บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีวินัย มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด
2. อุปสรรคในการดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า ด้าน
อุ ป สรรค ประกอบด้ วย 1) ด้ านรัก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริย์ นั ก เรีย นขาดความรู้ ความเข้า ใจ ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 2) ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต นักเรียนบางคนไม่ทางานด้วยตนเอง 3) ด้านการมีวินัย นักเรียนได้รับ
ความรู้ แต่ ไม่ มี ก ารปฏิ บั ติ 4) ด้ านใฝ่ เรีย นรู้ ขาดความร่วมมื อ เอาใจใส่ ข องผู้ ป กครอง 5) ด้ า นอยู่ อ ย่ างพอเพี ย ง
วัฒนธรรมของคนเมืองที่ไหลอยู่สู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่คานึงถึงความพอเพียง 6) ด้านความ
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : yannapat_tay55@hotmail.com
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มุ่งมั่นในการทางาน เด็กได้ลงมือทางานต่าง ๆ ด้วยตัวเอง 7) ด้านรักความเป็นไทย ไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 8)
ด้านมีจิตสาธารณะ นักเรียนส่วนมาก ต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องจึงจะให้ความร่วมมือ
ด้านแนวทางในการดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนอย่างหลากหลายครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทัง้ 8 ด้าน
คาสาคัญ: บทบาทของครู ,คุณธรรม จริยธรรม

Abstract
This studies objectives 1) To studies role of teacher in promoting the moral and ethics virtues of
students in the Education Quality Improvement Network center in Jedeeloung-Thrgor district, Office of the
Primary Education Chiangrai Area 2 2) To studies the obstacles of operation to promote ethics and morality of
Student in the Education Quality Improvement Network center in Jedeeloung-Thrgor district, Office of the
Primary Education Chiangrai Are 2 .The sample group was 108 teachers, the simple random sampling method
was applied for the sample group. The instrument used to collect data was a questionnaire. Statistics used in
data analysis were percentage, frequency ,mean, standard deviation and opened-end questionnaire used
descriptive methods. Research results found that
1. Role of teacher in promoting the moral virtues of students in the Education Quality Improvement
Network center in Jedeeloung-Thrgor district, Office of the Primary Education Chiangrai Area 2 The overall was
at the highest level when considered on a case by case basis discipline has the highest average.
2. The Obstacles of operation to promote ethics and morality of Student in the Education Quality
Improvement Network center in Jedeeloung-Thrgor district, Office of the Primary Education Chiangrai Area 2
found the obstacles include: 1) Patriotism, Religion, monachs, the students lack knowledge and understanding of
national institutions, religions, monarchs. 2) The honestly side there are some students do not work on their own.
3) The discipline side students received knowledge but no action. 4) The pursuit of learning lack of parental
cooperation. 5) Sufficient side the culture of the urban population flows into the countryside, This group of people
do not consider sufficiency. 6) The commitment to work. children do their own work. 7) The love to be Thai there
are not serious action. 8) The public mind, most students must have the benefit involved to cooperate.
The guidelines side for the implementation of moral and ethics of student found that there should be a
variety of ethical and moral activities for the students, covering the desirable characteristics of core curriculum,
basic education 2008 all 8 sides.
Keywords: Role of teacher, Morality , Ethics

บทนา
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นการ
บริโภค ความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความฟุ่มเฟือย ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมและวิกฤติทางศีลธรรม (พระมหาอาจ
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ริยพงษ์ คาตั๋น , 2554,หน้า 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2553 ในหมวด 1 มาตรา 6 ได้กาหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การที่จะพัฒ นาเด็กและเยาวชนคนไทยให้มีคุณ ภาพนั้น การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญ ในการพัฒ นา ซึ่งครูเป็น
บุคคลที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์จะเห็น
ได้จากจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การมุ่งพัฒนาให้คนเป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา(กระทรวงศึกษาธิการ อ้างอิงในพระมหาอาจริย
พงษ์ คาตัน๋ , 2554,หน้า 3)
ในปัจจุบันมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในหลายพื้นที่แต่ก็ยังพบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน เช่น หนีเรียน ก้าวร้าวเกเร พูดโกหก แต่งกายผิดระเบียบ และยาเสพติด เกิดขึ้นในสังคม (พนม เกตุมาน,
2559,หน้า 1) สอดคล้องของสิทธิศักดิ์ แก้วทา (2555) กล่าวถึง ปัญหาวิกฤตค่านิยมที่เป็นผลกระทบจากการเลื่อน
ไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทาให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ เป็นศูนย์เครือข่ายใหม่ท่ีมีโรงเรียนใน
ศูนย์ทั้งหมด 15 โรงเรียน และจากการสัมภาษณ์คณะครูในวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จากการสารวจระเบียน
สะสม และพฤติกรรมนักเรียน พบว่า นักเรียนบางส่วนมาจากครอบครัวแตกแยก ฐานะยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่
เป็นชนเผ่า มีอาชีพทาไร่ทาสวนและรับจ้างทั่วไปมีรายได้ไม่แน่นอน มีความรู้น้อย ขาดการให้การอบรมเลี้ยงดูบุตร
หลาน จึงส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และนอกจากนี้ข้อมูลของฝ่ายปกครองของโรงเรียนยังพบว่า
จานวนนักเรียนที่กระทาความผิด หรือประพฤติไม่เหมาะสมมีจานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขาดคุณธรรม
และจริยธรรม
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงบทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโดยศึกษาจากคณะครูในศูนย์เครือข่ายพั ฒ นาการศึกษาตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย มีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์เครือข่าย เพื่อจะได้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาคุณลักษณะทางด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตาบลเจดียห์ ลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาอุปสรรคและแนวทางในการดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในศูนย์
เครือ ข่ ายพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ต าบลเจดี ย์ ห ลวง-ต าบลท่ าก๊อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 2
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตาบลเจดียห์ ลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน ดังนี้
1.แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับบทบาท
2.แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับบทบาทของครู
3.แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรม
4.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน
5.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

บทบาทของครู ใ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
นักเรีย นในศูน ย์เครือข่ายพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ต าบล
เจดี ย์ ห ลวง-ต าบลท่ า ก๊ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุง่ มั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ
ศึกษาอุปสรรคและแนวทางในการดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้เป็นครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่า
ก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 15 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ครู จานวน 155 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 108 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรด้วยวิธีจับ
สลากไม่ใส่คืน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายในทุกกลุ่มสถานศึกษาและการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (K.V.Krejcie and D.W.Morgan อ้างอิงในบุญ ชม ศรีสะอาด) ได้ครูในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
จานวน 108 คน จากโรงเรียน 15 โรงเรียน

- Proceedings -

1423

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนีเ้ ป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของครูในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของครูในการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ (อ้างอิงในไชยพร เรืองแหล้, 2556,หน้า 99 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามวิธีวัดของลิเคิร์ท (Likert อ้างอิงในเอื้อมพร บุญเกิด ,2558, หน้า 32 ) มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ อ้างอิงในอื้อมพร บุญเกิด, 2558, หน้า 32 )
5 หมายถึง มีบทบาทอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีบทบาทอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีบทบาทอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีบทบาทอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เกี่ยวกับ อุปสรรคและแนวทางในการดาเนินงานการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ
การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยให้ได้ตามลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น ผูว้ ิจัยได้มีการศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบทที่ 2 มีการ
กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะในตัวแปรที่ศึกษาทัง้ 5 ด้านไว้ในบทที่ 1 แล้วสร้างข้อคาถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มี
ความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่กาหนดไว้แต่ละด้านนัน้ ได้ข้อคาถามในแบบสอบถามแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 5 ข้อ 2) ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต 5 ข้อ 3) ด้านการมีวินัย 5 ข้อ 4) ด้านใฝ่เรียนรู้ 5 ข้อ 5) ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง 5 ข้อ 6) ด้านความมุ่งมั่นในการทางาน 5 ข้อ 7) ด้านรักความเป็นไทย 5 ข้อ 8) ด้านมีจิตสาธารณะ
5 ข้อ รวมทัง้ สิ้น มี 40 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ดาเนินการขั้นตอน ดังนี้
1. การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยนาหนังสือจาก
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารการศึกษา 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถาม ในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์เฉพาะที่กาหนดไว้ในแต่ละด้าน ตามแนวคิดการหาค่าดัชนีความ สอดคล้องของ
ข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruency: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้
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ข้อคาถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องหรือไม่ มีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อรายการสอดคล้องกับนิยาม ตัวแปรที่ศึกษา
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อรายการสอดคล้องกับนิยาม ตัวแปรที่ศึกษา
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อรายการไม่สอดคล้องกับนิยาม ตัวแปรที่ศกึ ษา
นาคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย เลือกข้อคาถามที่มีคา่ IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่า
IOC ระหว่าง 0.6 -1.00
2. การตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (reliability) ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ จากวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
แต่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 30 คน แล้วนาผลการตอบแบบสอบถามนั้นมา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.978
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมู ลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย ขอหนั งสือ รับ รองและหนั งสือ แนะน าตั วจากวิท ยาลั ย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผู้อานวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวงตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญ าตเก็บข้อมู ลจากครูในศูนย์
เครือ ข่ ายพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ต าบลเจดี ย์ ห ลวง-ต าบลท่ าก๊อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชี ย งราย เขต 2 ที่ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบแบบสอบถาม ระหว่ า งเดื อ นมี น าคม 2560 จ านวน 108 ฉบั บ ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนและมีความสมบูรณ์ จานวน 108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย นี้ ได้ ด าเนิ น การโดยน าข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร์ มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.), เพื่อนาไปวิเคราะห์กับแบบสอบถาม มีลาดับขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%) แล้วนาเสนอแบบความเรียง
ตอนที่ 2 วิเคราะห์บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้ง ราย
ด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 5 ระดับ และ
แปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์ของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2550, ไม่มีเลขหน้า) อ้างอิงใน เอื้อมพร บุญเกิด (2558, หน้า
32) ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีบทบาทอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีบทบาทอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีบทบาทอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีบทบาทอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีบทบาทอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 อุ ป สรรคและแนวทางในการด าเนิ น งานการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ โดยการวิเคราะห์เนือ้ หาโดยการพรรณนา

ผลการศึกษา
1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 108 คน เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า มีเพศชาย จานวน 31 คน (ร้อยละ 28.70)
เพศหญิง จานวน 77 คน (ร้อยละ 71.30) จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 71
คน (ร้อยละ 65.70) ระดับปริญญาโท จานวน 37 คน (ร้อยละ 34.30) จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า
ประสบการณ์ ในการทางาน ต่ากว่า 5 ปี จานวน 30 คน (ร้อยละ27.8) 6 – 10 ปีจานวน 37 คน (ร้อยละ 34.30)
มากกว่า 10 ปี จานวน 41 คน (ร้อยละ 38.00)
2. ครู ในศู น ย์ เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ต าบลเจดี ย์ ห ลวง-ต าบลท่ า ก๊ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8
ข้อ ด้านมีวินัย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านมีจิต
สาธารณะ ด้านความมุ่งมั่นในการทางาน ด้านรักความเป็นไทย ด้านอยูอ่ ย่างพอเพียง และด้านใฝ่เรียนรู้
3. ปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางในการด าเนิ น งานการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ พบว่า 1) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในสถาบันชาติ
ศาสนา 2) ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต นักเรียนบางคนไม่พยายามทางานด้วยตนเอง 3) ด้านการมีวินัย นักเรียนได้รับ
ความรู้ โดยการสอนแต่ไม่เห็นการปฏิบัติ 4) ด้านใฝ่เรียนรู้ ขาดความร่วมมือเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 5) ด้านอยู่อย่าง
พอเพียง ค่านิยม และวัฒนธรรมของคนเมืองที่ไหลอยู่สู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่คานึงถึงความ
พอเพียง 6) ด้านความมุ่งมั่นในการทางาน การเรียนการสอนในห้องเรียนให้เด็กได้ลงมือทางานต่าง ๆ ด้วยตัวเอง 7)
ด้านรักความเป็นไทย ควรมีการส่งเสริมด้านการปฏิบัติอย่างจริงจัง เห็นความสาคัญ จริง ๆ ไม่ใช่เห็นความสาคัญ
เฉพาะเชิงนโยบาย หรือเฉพาะเหตุการณ์ 8) ด้านมีจิตสาธารณะ นักเรียนส่วนมาก ต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
จึงจะให้ความร่วมมือ

สรุปผลและอธิปรายผล
1. บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ
ค่ า เฉลี่ ย ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ด้ า นการมี วิ นั ย ที่ มี ร ะดั บ บทบาทสู ง กว่ า ทุ ก ๆ ด้ า น อาจเนื่ อ งมาจาก
สถานศึกษาได้พยายามดาเนินการตามหลักสูตรและบทบาทที่ต้องจัดการศึกษาความรูค้ ู่คุณธรรมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และบทบาทสาคัญ คือสถานศึกษาและชุมชนให้ความร่วมมือกันการส่งเสริมคุณธรรมนาความรู้
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ขอบข่ายของคุณธรรมจริยธรรม ที่จาเป็นในการดารงชีวิตอย่างมีความสุขที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการให้เกิ ดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สุภาพ สะอาด
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สามัคคีและมีน้าใจ สอดคล้องกับ ไชยพร เรืองแหล้ (2556, หน้า 18) กล่าวไว้ว่าการส่งเสริมด้านวินัยเป็นคุณสมบัติท่ี
ดีงามที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทาง อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจาก
สามัญสานึกภายในจิตใจที่ได้รับการ อบรม ปลูกฝัง ซึมซับของ มนุษย์ในสังคมด้วย และมีความมุ่งมั่นที่จะกระทาในสิ่ง
ที่ดี โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะติดตัวในแต่ละบุคคลอย่างถาวร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยพร เรืองแหล้ (2556 ) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า บทบาทของผู้บริหารและครูในการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4)ใฝ่ เรียนรู้
5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับ
มากที่ สุ ด และยั ง สอดคล้ อ งกั บ เกษม ประทุ ม ทอง (2558) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง บทบาทของครู ในการส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกลุ่มบ่อทอง 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 ผลวิจัยพบว่า โดยรวมทัง้ 8 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ อารีย์ พันธ์มณี (2549 ,หน้า 105 )
ได้กล่าวถึง วัฒนธรรมการแต่งกาย ถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง การแต่งกายดี เรียบร้อยถูกต้องกาลเทศะตามสมัยนิยม
ย่อมได้รับการชื่นชม จะทาให้ตนเองเกิดความเชื่อมั่น และภูมิใจ
ส่วนด้านที่ครูมีบทบาทน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านใฝ่เรียนรู้ซึ่งแท้ท่ีจริงครูมีบทบาทในการเรียนการสอนสูงอยู่
แล้ว แต่เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ แล้ว จึงอาจเป็นเพราะครูแต่ ละท่านมีบทบาทด้านอื่น ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งหน้าที่
เหล่านี้อาจจะมีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย ซึ่งครูทุกคนก็มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนให้ได้รับความรู้ คู่คุณธรรม ดัง
จักรพงษ์ นิลพงษ์ (อ้างอิงใน ไชยพร เรืองแหล้ , 2556, หน้า 30) กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุสาเร็จตามความมุ่ งหมาย ทั้ง
พยายามที่ จ ะ ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถานศึกษาสามารถดาเนินการพัฒนาด้วยวิธีบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ั้ง 8 กลุ่ม
จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่ อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจาวันของสถานศึกษา
2. อุปสรรคและแนวทางในการดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาบลเจดีย์หลวง-ตาบลท่าก๊อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ไว้ดังนี้ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในสถาบันชาติ ศาสนา และนักเรียนขาดความ
ร่วมมือที่ดีในการร่วมทากิจกรรมขาดความตั้งใจในการร้องเพลงชาติ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ยังมีนักเรียนบางคนไม่
พยายามทางานด้วยตนเอง ด้านการมีวินัย นักเรียนปฏิบัติในช่วงแรก ๆ หรืปฏิบัติเฉพาะต่อหน้าครูเท่านั้นนักเรียนบาง
คนขาดวินัย ด้านใฝ่เรียนรู้ขาดความร่วมมือเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ด้านอยู่อย่างพอเพียง ค่านิยม และวัฒนธรรมของ
คนเมืองที่ไหลอยู่สู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้ อ่อนแอต่อการพัฒนา ด้านความมุ่งมั่นในการทางาน
เด็กบางคนสมาธิสั้นไม่มุ่งในการทางานขาดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทางานอย่างจริงจัง ด้านรักความ
เป็นไทยควรมีการส่งเสริมด้านการปฏิบัติอย่างจริงจัง เห็นความสาคัญจริง ๆ ด้านมีจิตสาธารณะนักเรียนส่วนมาก
ต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง นักเรียนที่ทาดีส่วนน้อยเริ่มท้อเพราะไม่รวู้ ่า ทาแล้วเขาได้ประโยชน์อะไร
ปัญหาดังกล่าวนั้น อาจเป็นเพราะ ครูและบุคลากรมีภาระงานมาก ทาให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ ครูยังไม่
เข้าใจในเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่แท้จริง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไม่ชัดเจน กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ยังไม่
ชัดเจน เป็นต้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของจารุภั ท ร์ ธีฆัมพรและคณะ (2555) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การส่งเสริม
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คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย นด้ ว ยโครงการสวดมนต์ ห มู่ ส รรเสริ ญ พระรั ต นตรั ย ท านองสรภั ญ ญ ะของ
กระทรวงศึกษาธิการกรณีศึกษาสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ครูอาจารย์ไม่ได้
ถือเรื่องจริยธรรมเป็นเกณฑ์ในการแก้ปัญหา เน้นแต่การสอนวิชาการเพื่อให้นักเรียนเก่งและสอบแข่งขันเรียนต่อระดับ
ที่สูงขึ้น ควรมีการผลิตสื่อ(เทปหรือแผ่น CD สอน) ให้แพร่หลายจะได้มีการฝึกหัดสวดมนต์ทานองสรภัญญะมากขึ้น
โครงการดี ๆ เช่น การพัฒนาจริยธรรม
แนวทางในการดาเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน คือ ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ควร
มีการ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน ด้านความซื่อสัตย์ สุจริตกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเรื่อง ความซื่อสัตย์
สุจริต ด้านการมีวินัย ครูทาตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสม่าเสมอสอนสอดแทรกเรื่องการมีวินัยในวิชาที่เรียน ด้านใฝ่
เรียนรู้ มีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จากห้องสมุดสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ด้านอยู่อย่างพอเพียงส่งเสริมโดย
การเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความมุ่งมั่นในการทางานให้นักเรียนทางาน
ให้เรียบร้อยก่อนจึงให้ทากิจกรรมอื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจ ด้านรักความเป็นไทยฝึกการไหว้ ให้นักเรียนแต่งกา ยชุด
พื้นเมืองในวันสุดสัปดาห์ ด้านมีจิตสาธารณะปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเองตั้งใจเรียน รู้จักความพอดี โดย
ใช้หลักของคุณธรรมจริยธรรม ทั้งหมดเหล่านี้ให้เป็นแบบอย่างต่อผู้เรียน ดังที่ สุภาพร สุขสวัสด์ (2552) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี ได้แก่ด้านการกาหนดนโยบายการพัฒนา ควรมี
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครูเป็นกลไกสาคัญในการอบรมขัด
เกลานักเรียน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จัดภูมิทัศน์ให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
สะอาด ด้านการปฏิบัติเป็นแบบอย่างของครูและบุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรควรเป็นแบบอย่างของ
ความศรัทธา มีความรักและปรารถนาดีต่อศิษย์ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรูจ้ ักการทา
ความดีด้วยตนเอง มีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการกระทาความดีและส่งเสริมความสามัคคี ด้านการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโรงเรียนควรจัดทาคู่มือการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้มอบ
ให้ผู้ปกครอง จัดสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน รับทราบพฤติกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ด้านการประเมินผลเพื่อการพัฒนา ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการกากับ ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนามีการประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีคุณงามความดี เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและวางแผนการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ครูประจาชั้นรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียน จะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนอย่างจริงจัง และเป็นระบบที่ต่อเนื่องจากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอ
แนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ดังนี้
1. ด้านรักชาติศาสน์กษัตริย์ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ครูประจาชั้นรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนจะต้องให้
ความร่วมมือกัน จัดกิจกรรม และสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษั ตริย์ทุกครั้งที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น
2. ด้านซื่อสัตย์สุจริต ครูผู้สอน และผู้ปกครองจะต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนได้ทาการบ้านหรือ
งานที่มอบหมายด้วยตนเอง
3. ด้านมีวินัย ครูจะต้องจัดให้นักเรียนเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียน และให้เดินเป็นแถวไปเรียนตามห้องทุกครั้ง
เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้เกิดขึ้น
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4. ด้านใฝ่เรียนรู้โรงเรียนควรมีการจัดนิทรรศการด้านวิชาการให้นักเรียนได้เข้าร่วม เพื่อเป็นการเรียนรู้จาก
นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะที่นอกเหนือจากตาราเรียน
5. ด้านอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการออมเงิน เพื่อฝึกการใช้จ่ายเงินของนักเรียน
ให้เกิดความประหยัด รูจ้ ักค่าของเงิน
6. ด้านมุ่งมั่นในการทางาน ครูต้องมีการให้รางวัลกับนักเรียนที่ตั้งใจทาการบ้านมาส่งตรงตามกาหนดเวลา
7. ด้านรักความเป็นไทย โรงเรียนควรมีการจัดวันแต่งกายแบบไทยสัปดาห์ละ 1 วันโดยทัง้ ผู้บริหารครูผู้สอน
8. ด้านมีจิตสาธารณะครูจะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลื อเพื่อนเมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ
รวมถึงผู้ปกครองก็จะตองสอนให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.น้าฝน กันมา ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนา ปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง
จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศกึ ษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สั น ติ บู ร ณะชาติ อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายพิชชากร อานุ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ และนาง
มนัสวรรณ รุจิระพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่กรุณา
ให้คาแนะนา แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนีส้ มบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลเจดีย์หลวง-ตาบล
ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกท่านที่ได้
ให้ความอนุเคราะห์ อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศกึ ษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆท่าน
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The Roles of Basic Education Administrators for Supporting Child Centered
Learning of Maesalongnai Educational Development Networking Group under
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3
ชโลบล ทีฆาวงค์1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Chalobol Teekawong1* and Santi Buranachat2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ใน
การทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จานวน 119 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One Way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มเครือข่ายพั ฒ นาการศึกษาแม่ส ลองใน สังกั ดสานักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจาณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
2. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรีย นเป็ น ส าคั ญ กลุ่ ม เครือ ข่ายพั ฒ นาการศึ ก ษาแม่ ส ลองใน สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 3 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูท่ีมีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ครูท่ีมีขนาดของ
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โรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลุ่มเครือข่ายพั ฒ นาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

Abstract
The purpose of this research was to study and compare the Roles of Basic Education Administrators for
Supporting Child Centered Learning of Maesalongnai Educational Development Networking Group under
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3. The comparisons were to consider by type of school and
work experience. The population of the study and sample were the teachers in the Maesalongnai Educational
Development Networking Group under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3. They were 119
people. The statistics used in the study were frequency, percentage, mean, standard deviation and One Way
ANOVA.The results illustrated as follows:
1. The Roles of Basic Education Administrators for Supporting Child Centered Learning of Maesalongnai
Educational Development Networking Group under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 as a
whole were at a high level. When considering on each aspect, the research found to be at high level in all
aspects by descending order of the average as follow; Instruction planning, Evaluation of teaching, Instructional
development, Supervising the monitoring of teaching and learning and Public relations of teaching.
2. The comparison the Roles of Basic Education Administrators for Supporting Child Centered Learning
of Maesalongnai Educational Development Networking Group under Chiangrai Primary Educational Service Area
Office 3 by type of school as follow teachers with different levels of type of school have the opinions on the roles
of basic education administrators for supporting child centered learning of Maesalongnai educational development
networking group under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 as a whole difference was
statistically significant at .01 level and work experience as follow teachers with different levels of work
experience have the opinions on the roles of basic education administrators for supporting child centered learning
of Maesalongnai educational development networking group under Chiangrai Primary Educational Service Area
Office 3 as a whole difference was statistically significant at .05 level.y
Keywords: The roles of basic education administrators, child centered learning
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บทนา
การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาคนและในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ของ
โลกยุคโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร ด้านการคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทัง้ ระบบเครือข่าย
ได้เข้ามามีบทบาททางการศึกษามากขึ้น การศึกษามีบทบาทต่อการวางรากฐานการพัฒนาชีวิตตั้งแต่แรกเกิด พัฒนา
ความสามารถด้านต่าง ๆ การศึกษามุง่ พัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ท่สี มบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคมและจิตใจ
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในส่วนรวม กระบวนการศึกษาจึง
มีผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545, หน้า 1–3)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542, หน้า 7)
หมวด 4 ว่ า ด้ ว ยแนวการจั ด การศึ ก ษา มาตรา 22 ระบุ ว่ า “การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญ ที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ดังนั้น การปฏิรูปการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญยิ่ง
เพราะเป็นการเปลี่ยนจากการเรียนรู้ปัจจุบันที่เน้นการท่องจาและเน้นหลักสูตรวิชาเป็นตัวตั้ง เป็นการพัฒนาครูและ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งเพื่ อให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และการพัฒนาทางจิตใจ โดยผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ จากองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ องค์ประกอบ ภายนอกตัว ได้แก่
การได้รับความสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อม อีกด้านหนึ่ง คือ องค์ประกอบภายในตัวของนั กเรียน
ซึ่งได้แก่ ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เมื่อนาทั้ง 2 ส่วนมาพิจารณาด้วยวิธีการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ จะเกิดสาระที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม นั่นคือ ปัญญาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการศึกษาขั้นตอนของการเรียนรู้ ครูผู้สอนและ
โรงเรียนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมและเนื้ อหาสาระตลอดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ท่ีถูกวิธี มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องความถนัด ความสนใจและความสามารถทางกายและสติปัญญาเป็นสาคัญ ดังที่
สาโรช โศภีรักข์ (2546, หน้า 27-31) ได้กล่าวว่า หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรีย นรู้ และหัวใจ
ของการปฏิรูปการเรียนรู้คือการปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้งมาเป็นยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งหรือที่เรียกว่า “ผู้เรียน
สาคัญที่สุด”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (2558, หน้า 20) กล่าวว่า การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ดาเนินการโดยยึดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประถมศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เพื่อให้มีการบูรณาการเนื้อหา มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะประสบผลสาเร็จหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการส่งเสริมของผู้บริหารสถานศึกษา และจาก
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ยังให้ความสาคัญต่อการแสดงบทบาทในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางน้ อย นั่นคือไม่สนใจที่จะศึกษา ค้นคว้า สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน จึงทาให้ขาดความรู้ ความสามารถ ไม่อาจให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการ
สอน ไม่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครู ไม่สามารถให้คาปรึกษา แนะนาหรือสนับสนุ นทรัพยากรการ
บริหารให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งไม่สนับสนุนให้กาลังใจ ให้การ
เสริมแรงแก่ครู ทาให้ครูท่ีผ่านการอบรมแล้วทางานโดยลาพัง ขาดขวัญกาลังใจ เกิดความว้าเหว่ ลังเล ไม่แน่ใจ ใน
ที่สุดก็ทงิ้ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกลับไปสู่วิธีการสอนแบบเดิม ๆ ที่ตนเองคุน้ เคยอีก
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จากปัญหาดังกล่าวพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการเอาใจใส่
และความกระตือรือร้น ขาดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาครูอย่างจริงจัง จึงทาให้ไม่อาจแสดงบทบาท
ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้อย่างถูกต้องและเต็มที่ จึงทาให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้นาในการพัฒนา ให้ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ เพื่อจะนาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐานได้ป รับ ปรุงและพั ฒ นาบทบาทของตนให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สังกั ดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อให้มีแนวทางให้มีแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรีย นเป็ น ส าคั ญ กลุ่ ม เครือ ข่ายพั ฒ นาการศึ ก ษาแม่ ส ลองใน สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 3 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการทางาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ขนาดโรงเรียน
1) ขนาดเล็ก
2) ขนาดกลาง
3) ขนาดใหญ่
2. ประสบการณ์
ในการทางาน
1) 1-5 ปี
2) 6-10 ปี
3) 11 ปีขนึ้ ไป

ตัวแปรตาม

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ด้านการนิเทศภายใน กากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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สมมติฐานการวิจัย
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญใน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในความ
คิดเห็นของครูผู้สอนตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการทางานมีความแตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยเป็นการวิจัยเชิงสารวจมุ่งศึก ษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการทางาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของเครจซีและ
มอร์ แ กน (1970, pp. 607-610) แล้ ว ท าการสุ่ ม แบบอย่ า งง่ า ยตามขนาดของโรงเรี ย นและเที ย บสั ด ส่ ว น
บัญญัติไตรยางศ์ ได้กลุ่มตัวอย่างจาแนกเป็น ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 17 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาด
กลาง จานวน 67 คน และครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 35 คน รวมทั้งหมดจานวน 119 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การส่ งเสริม การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็ น สาคั ญ กลุ่ม เครือข่ายพั ฒ นาการศึ กษาแม่ส ลองใน สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยมีข้อคาถาม 2 ด้าน คือ ขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณ์ ในการทางาน และตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
แม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 และได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97

ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ปรากฏผลดังนี้
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1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มเครือข่ายพั ฒ นาการศึกษาแม่ส ลองใน สังกั ดสานักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 3 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจาณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน รองลงมา ได้แก่ ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และด้ านการนิเทศภายใน กากับ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ด้านที่
มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏดังนี้
1.1 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ รองลงมาคือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดนโยบาย เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ จัดทาแผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารกากับดูแลและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ สอน
อย่างสม่าเสมอ
1.2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การปรับปรุงบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน รองลงมาคือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ให้ ได้ม าตรฐานโดยร่วมมือ กับ บุค ลากรทุ กฝ่ายในสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คื อ สนั บ สนุน การจัด ท า
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเสริมหลักสูตรแกนกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.3 ด้านการนิเทศภายใน กากับ ติดตามผลการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่า มี ระดั บ ความคิด เห็ น อยู่ ในระดั บ มากทุ ก ข้อ ข้อ ที่มี ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ
สนับสนุนครูและบุคลากรจัดบรรยากาศของห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรีย นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รองลงมาคือ
สนับสนุนการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คาปรึกษา คาแนะนา อานวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือ ให้
กาลังใจแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน
1.4 ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้ครูจั ดทา
เครื่องมือวัด และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีท่ีหลากหลายให้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รองลงมาคือ ประเมินผลด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงจากครูและนักเรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย
และข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนครู แ ห่ ง การเรี ย นรู้ท่ี เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ (PLC:
Professional Learning Community )
1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เผยแพร่ข่าวสาร
ของสถานศึ ก ษาเพื่ อให้ ชุม ชนทราบถึงแนวทางในการจัด การเรีย นการสอนที่เน้ นผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ รองลงมาคื อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานความก้าวหน้า ชีแ้ จงให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าใจบทบาทในการมีส่วนร่วมส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็ นส าคั ญ ทั้งด้ านหลัก สู ตร บรรยากาศและสภาพแวดล้อ ม สื่ อ วัส ดุ
- Proceedings -

1436

อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ เผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชม
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในรูปแบบการจัดนิทรรศการ
2. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรีย นเป็ น ส าคั ญ กลุ่ ม เครือ ข่ายพั ฒ นาการศึ ก ษาแม่ ส ลองใน สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 3 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการทางาน ปรากฏดังนี้
2.1 ครูท่ีขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในกลุ่มเครือข่ายพัฒ นาการศึกษาแม่สลองใน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

สรุปผลและอธิปรายผล
การดาเนินการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 มีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 3 พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการบริหารและการจัด
การศึกษา ดังที่ ธีระ รุญเจริญ (2546, หน้า 19-21) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาทางวิชาการโดยให้
ความสาคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากนั้นผู้บริหารยังมีเป็นผู้มีบทบาทสาคัญอย่าง
ยิ่งที่จะทาให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการศึกษาประสบความสาเร็ จ โดยผู้บริหารมีส่วน
ส่งเสริมให้ครูตระหนักในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ร่วมวางแผนการเรียนการสอน ให้แรง
เสริม ขวัญและกาลังใจแก่ครู ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และสนับสนุนให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังที่ พิมพ์พันธ์
เตชะคุปต์ (2542, หน้า : 35) กล่าวว่า การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรี ยนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเป็นวิธีการที่ให้อานาจแก่ผู้เรียนซึ่ง
จะนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของอานาจ เงินงามมีสุข (2557) ที่พบว่า บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ศรีสุ
ระ (2557) ที่พ บว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับอภินันท์ แก้วดี
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(2556) ที่ พ บว่า บทบาทที่ เป็ น จริงในการบริห ารกระบวนการเรีย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ ของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สาหรับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต
3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้วิจัยอภิปรายตามลาดับ ดังนี้
1.1 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนด
นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ จัดทาแผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สนับสนุน จัดหาหรือจัดทา สื่อ เครื่องมือ และแหล่งค้นคว้าหาความรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และกากับ ดูแล ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครู ผู้ ส อนอย่ า งสม่ าเสมอ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2542 ก, หน้ า 15) บั ญ ญั ติ ไว้ ว่ า ลั ก ษณะของ
หลักสูตรต้องมีความหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นหลักสู ตรที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี
งาม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีบทบาทในการวางแผน เพื่อจัดทาสาระของ
หลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะที่เหมาะสม
รวมถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 26) ได้กาหนดไว้ว่า ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้โดยต้องจัดสภาวะแวดล้อม บรรยากาศ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้หลากหลาย เพื่อให้เอื้อต่อ
ความสามารถและความสนใจของบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติที่สอดคล้องกับความถนัดและ
ความสนใจ โดยเหมาะสมกับวัยและทุกสถานที่ต้องถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด การเรียนต้องมุ่งประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็น
สาคัญจึงต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นมีนิสัยรัก
การเรียนรู้ และใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร ศรีสุระ (2557 หน้า 84) ที่พบว่า บทบาท
ผู้บ ริห ารในการส่ งเสริม การจัด การเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็ น สาคั ญ ของโรงเรียนประถมศึ กษา สังกั ดส านั ก
การศึกษากรุงเทพมหานครด้านการวางแผนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอานาจ
เงินงามมีสุข (2557) ที่พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ด้านการวาง
แผนการเรียนการสอนโดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดั บ มากทุ ก ข้ อ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรจั ด ท าหลั ก สู ต รที่
หลากหลาย มีการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาสื่อและแหล่ งเรียนรู้ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานโดยร่วมมือกับ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541ก, หน้า 9-10) ที่กล่าวว่า การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้น ผู้บริหารต้องใส่ใจอย่างยิ่งต้องศึกษาทาความเข้าใจในลักษณะการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ศึกษาบทบาทของผู้เกี่ยวข้องทั้งครูและนักเรียนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ลักษณะของ
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เนื้อหาวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน จากนั้นก็พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่
เน้ น ผู้ เรียนเป็ น ส าคั ญ โดยส่ งเสริม ให้ ค รูจัด การเรียนการสอนที่มุ่ ง ให้ นั ก เรียนได้ค้น พบองค์ค วามรู้ด้ วยตนเองไป
ประกอบกิจกรรมด้วยการปฏิบัติจริง ได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และได้
ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิต ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2542, หน้า 14-15) กล่าวว่า นอกจากนั้นผู้บริหารต้อง
สนับสนุนด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการ
สอนและหาทางส่งเสริมและสนับสนุนครูให้ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในทุกรูปแบบ
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มความสามารถทั้งด้าน
ความรู้ จิตใจ อารมณ์ และทั ก ษะต่ าง ๆ ลดการถ่ายทอดเนื้ อหา ส่ งเสริม ให้ ผู้เรียนกั บผู้ ส อนมี บ ทบาทร่วมกัน ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แสวงหาความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนจากสถานการณ์ จริงที่เป็นประโยชน์และ
สัมพั นธ์กั บชีวิตจริง เรียนรู้ความจริงในตัวเองและความจริงในสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ครูแสดงบทบาทในฐานะผู้
กระตุ้น ผู้เตรียมการ ผู้อานวยความสะดวก ผู้จัด สิ่งเร้า ให้คาปรึกษา และวางแนวกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อุไรลักษณ์ วิบูลย์ธนมาศ (2555) ที่พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.3 ด้านการนิเทศภายใน กากับ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คาปรึกษา คาแนะนา
อานวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือ ให้กาลังใจแก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน มีการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนิ นการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ สนับสนุนครูและบุคลากรในใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ การจัดบรรยากาศของห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดหางบประมาณ เทคนิควิธีการใหม่ๆ สนับ สนุนการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูและบุคลากร ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และดูแล แก้ไข อานวยความสะดวกแก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้ องกับกรมวิชาการ (2543, หน้า 13) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องคอยแนะนา
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการพัฒ นาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒ นาปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนที่นาสภาพปัญ หา ความต้องการจาเป็นของท้องถิ่ น ชุมชน สังคม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเป็นหลักสูตรให้ครูและบุคลากรทราบถึงแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่น ส่วนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญก็เช่นกัน ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือ แนะนา
เสนอแนะ คอยเอาใจใส่ ให้กาลังใจ เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ สิ่งแวดล้อม ได้เคลื่อนไหวประกอบกิจกรรม ได้เรียนรู้
กระบวนการต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้จักการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิต จริง ทิศนา แขมมณี (2542,
หน้ า 14-15) กล่ าวว่า เมื่ อ ผู้ บ ริห ารโรงเรียนนิ เทศครูและบุ ค ลากรให้ รู้และเข้าใจ มี ก าลั งใจ สะดวกในการจั ด ท า
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแล้วก็ต้องคอยตรวจสอบ สังเกต ดูแล เอาใจใส่ว่าครูและ
บุคลากรได้ปฏิบัตติ ามที่ได้นิเทศไปหรือไม่ได้ผลเพียงไร คอยให้กาลังใจช่วยเหลืออย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อานาจ เงินงามมีสุข (2557) ที่พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ด้าน
การนิเทศ กากับ ติดตามผลการเรียนการสอน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไร
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ลักษณ์ วิบูลย์ธนมาศ (2555) ที่พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ด้านการนิเทศการ
เรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีการกาหนดวั ตถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้มี
การรวบรวม จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการนาไปประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลการปรับปรุง
บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ ม สื่ อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และแหล่ งเรีย นรู้โดยใช้วิธีก ารประเมิ น ตามสภาพจริงด้ วยวิธีท่ี
หลากหลาย ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน ส่งเสริมให้ครูจัดทา
เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ครูนาผลการประเมินทุกครั้งมาปรั บปรุงการเรียนการสอน และ
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายชุมชนครูแห่งการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (PLC: Professional Learning Community)
สอดคล้ องกั บ อิ สระ เสี ยงเพราะดี และธวัชชัย พิ กุ ล แก้ว (2541, หน้ า 303) ได้ กล่ าวว่า ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นจะต้ อ ง
กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนแล้ววางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ วันเพ็ญ จันทร์เจริญ (2542, หน้า
105) กล่ าวว่า ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นสามารถใช้วิธีก ารประเมิ น ตามสภาพที่ แท้ จ ริงจากครูแ ละนั ก เรีย นด้ วยวิ ธีก ารที่
หลากหลาย เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อ งการสังเกตพฤติกรรมรายงาน
และแฟ้มสะสมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟ้มสะสมงาน โดย สุวิทย์ มูลคา และคณะ (2542, หน้า 25) กล่าวว่า แฟ้ม
สะสมงานถือเป็นแหล่งข้อมูลหรือหลักฐานที่แสดงรายการความสามารถ ความสาเร็จ ความก้าวหน้า ความภาคภูมิใจ
ที่ทั้งครูและนักเรียนนามารวบรวมไว้อย่ างเป็นระบบ และแฟ้มสะสมงานก็มีหลายประเภท เช่น แฟ้มสะสมงานส่วน
บุคคล แฟ้มผลงานเชิงวิชาชีพ แฟ้มผลงานทางวิชาการ และแฟ้มผลงานสาหรับโครงการ เป็นต้น เรณุมาศ มาอุ่น และ
ภาวิณี ศรีสุขวัฒ นานันท์ (2543, หน้า 16-26) กล่าวว่า ผู้บริหารสามารถประเมินจากความร่วมมือ ประเมิน จาก
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนประเมินจากผู้ปกครองหรือชุมชน และประเมินจากการเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนวิธีการประเมินที่สอดคล้องตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ การประเมินผลตามสภาพที่แ ท้จริง ได้แก่ การสืบค้น ซึ่งใช้วิธีถามจากครูและ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนโดยตรง การสังเกต การวิเคราะห์การให้รายงานการสัมภาษณ์การบันทึก การดูจาก
แฟ้มสะสมงานทั้งของครูและนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรลักษณ์ วิบูลย์ธนมาศ (2555, หน้า 94) ที่
พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นูราฮาซานา ปูลา (2554) ที่พบว่า บทบาทผู้บริหารโรงเรียน
ระดั บ ประถมศึ กษาในการส่ งเสริม การจั ดการเรียนรู้ท่ีเน้ นผู้ เรียนเป็ นส าคั ญ สั งกัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดั บ มากทุ ก ข้ อ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร รายงานความก้ า วหน้ า ของ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ชุม ชนทราบถึ งแนวทางในการจั ด การเรียนการสอนที่เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ ทั้ งด้ านหลั ก สู ต ร
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเชิญผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้าชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2542, หน้า 15) ที่กล่าวว่า
- Proceedings -

1440

ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ถึงลักษณะของหลักสูตร
ว่า หลักสูตรตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจะมีลักษณะที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละระดับ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ เป็นหลักสูตรที่
มุ่งพั ฒ นาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542, หน้า 13-14) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรูจ้ ะต้องจัดเนื้อหา
สาระให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จะต้องเน้นการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบั ติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ โดย
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541, หน้า 17-45) กล่าวว่า การที่ผู้บริหารดาเนินการประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าวนีก้ ็เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีความเข้าใจ หากได้ยินได้ฟังหรือเห็นการปฏิบัติดังกล่าวก็จะ
เกิดความรู้ความเข้าใจและไม่คัดค้าน กีดกัน ต่อต้าน แต่จะให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจะประสบความสาเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพร ศรีสุระ (2557) ที่พบว่า บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานครด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอานาจ เงินงามมีสุข (2557) ที่พบว่า บทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริ มการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
สัตตบงกช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนโดยรวม
และรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริ มการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรีย นเป็ น ส าคั ญ กลุ่ ม เครือ ข่ายพั ฒ นาการศึ ก ษาแม่ ส ลองใน สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 3 จาแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
2.1 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูท่ีมีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติท่ีระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีการ
บริหารงานที่มากกว่าครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ อาจเนื่องมาจากความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่ง
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางจะมีความพร้อมมากกว่าทั้งด้านอาคารสถานที่ แหล่งการเรี ยนรู้ สื่อ วัสดุและ
อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ คนดี (2556) ศึกษาการบริหารการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสของโรงเรียนเขตคุณ ภาพนาดี 3
อาเภอนาดี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สาคัญ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ครู ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีความเชื่อว่าการกระทาหรือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทาให้เกิด
ความรู้ ความชานาญ และความเข้าใจอย่างมีคุณภาพมากกว่า ย่อมส่งผลให้ผู้มีประสบการณ์ในเรื่องใดๆ มากกว่า
ย่อมจะมีโอกาสและความสามารถที่ดีกว่าในการทางาน กอปรกับปัจจุบันนี้สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป การศึกษา
ทาให้ครูมีความคิดมากขึ้น ได้สัมผัสในการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับครู ทั้งนี้เนื่องจากครูที่มีประสบการณ์ใน
การทางานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป เป็นผู้ท่ีมีความสามารถ มีสมรรถนะที่ดี มีการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้ เป็ น อย่ า งดี โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากประสบการณ์ ก ารแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน ซึ่ ง ต่ า งจากครู ท่ี มี
ประสบการณ์ ในการท างาน 1 - 5 ปี และ 6 -10 ปี ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานน้ อ ยกว่ า และยั งต้ อ งพั ฒ นา
สมรรถนะในการทางานให้มากขึ้น และเป็นช่วงของการปรับตัวและการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรลักษณ์ วิบูลย์ธนมาศ (2555) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 7 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดั บ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภาพร ศรีสุระ (2557) ที่ศึกษา บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ควรมีการเตรียมแผนการสอนทุก
ครั้ง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
1.2 ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลการวิจัยพบว่า ควรดูแลครูในการ
ปฏิบัติหน้าที่และให้กาลังใจ กระตุ้นให้ครูใช้เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควร
ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พร้อมกับจัด กิจกรรมการสร้าง
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 ด้านการนิเทศ กากับ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลการวิจัยพบว่า
ควรจั ด ตารางนิ เทศ และมี ก ารวางแผนการนิ เทศสม่ าเสมอ จั ด นิ เทศการเรีย นการสอนของครู ดั งนั้ น ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาควร มีการติดตามผลของการนิเทศการเรียนการสอน เพื่อให้ครูมีขวัญกาลังใจและปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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1.4 ด้านการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการ
ประเมินผลตลอดภาคเรียน ควรจัดการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกากับ ติดตาม
ตลอดจนให้นโยบายเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูอ้ ย่างชัดเจน
1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ผู้บริหารควรเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ปกครอง และชุมชนทราบ รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับผู้นาท้องถิ่น
เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
ขอความร่วมมือให้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
2.2 ควรทาการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของสถานศึกษาที่มขี นาดแตกต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค้ น คว้า ฉบั บ นี้ ส าเร็จ ลุ ล่ วงและสมบู ร ณ์ ได้ ด้ ว ยความกรุ ณ ายิ่ งจาก ผศ.ดร.สั น ติ บู ร ณะชาติ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้า ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จน
การศึก ษาค้นคว้าฉบับนี้ลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ด้วยความเคารพเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ รวมทั้ง
คณาจารย์ท่ีสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้สั่งสอนให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่าง
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีม้ ีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู้ เชี่ย วชาญทุ ก ท่ าน ประกอบด้ วย ดร.ธิด าวั ล ย์ อุ่ น กอง รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายเกรียงศักดิ์ ฝึกฝน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นายกิตติกร ต๊ะคา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยผึง้ ที่กรุณาตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าจนทา
ให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนีส้ มบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและกรุณาตอบแบบสอบถามจนทาให้
การเก็บข้อมูลสาเร็จลุล่วงด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บิดา มารดา บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้สนใจและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
The role of school Administrators to Promote teacher's teamwork of Wiang
Chiang Saen networking group Chiang Saen District Chiang Rai Province
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3
น้าผึ้ง ยี่เป็ง1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Namphung Yeepeng1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 3 และเพื่ อศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู กลุ่มเครื อข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒ นาการศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน
จังหวัด เชีย งราย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาเชีย งราย เขต 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 จานวน 9
โรงเรียน จาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 9 คน ครูผู้สอน จานวน 182 คน รวมทั้งหมด 191 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู โดย
ภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้านอยู่ในมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างกัน ด้านการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย ด้านการปรึกษาหารือกัน ด้านการติดตามและการ
พัฒ นาทีมงานอย่างต่อเนื่อง และด้านการสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน และแนวทางการพัฒ นาบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู พบว่ามีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ในแต่ละด้าน เรียงตามลาดับดังนี้ คือ ด้านการปรึกษาหารือกัน ด้านการสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ด้านการ
ติดตามและการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ด้านการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย ด้านการสร้างความไว้วางใจ
ระหว่างกัน ตามลาดับ
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา
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คาสาคัญ: บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา การทางานเป็นทีม

Abstract
This objective of this research is to study the role of school Administrators to Promote teacher's
teamwork of Wiang Chiang Saen networking group Chiang Saen District Chiang Rai Province Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 3 and to study guidelines to develop the role of school Administrators to Promote
teacher's teamwork of Wiang Chiang Saen networking group Chiang Saen District Chiang Rai Province Chiang
Rai Primary Educational Service Area Office 3.The sample data are 9 directors and 182 teachers by using the 5
level reting scale. The tool is the questionnary and calculate with percentage,mean and standard deviation.
The results show that the directors have the highest level of the measurement. Which are trust
worthy,clear contact,good consulting,frequently following,and continuingly in developmemt.The teachers’results
are consulting,cooperation,following,development and contact
Keywords: The role of school Administrators, teamwork

บทนา
ในสภาพที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการบริหารองค์การต่างๆ จะต้องตามความ
เปลี่ ยนแปลงให้ทั น มิ เช่น นั้นจะถูกทิ้งให้ ล้าหลั ง และจะประสบความล้มเหลวในการบริห ารองค์การนั้ น ๆ เพราะ
ความสาเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ บริหาร องค์การทุกองค์การไม่ว่าจะเป็น
องค์การภาครัฐ หรือเอกชนต่างต้องการที่จะให้องค์การของตนมีนักบริหารมืออาชีพมาบริหารในส่วนของการบริหาร
จัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารนับเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการจัด
การศึกษา คาว่า “ผู้บริหาร”(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553) หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ตามนโยบายการกระจายอานาจทางการศึกษา
การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น ผู้บริหาร สถานศึกษามืออาชีพที่มีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ สมกับที่เป็นวิชาชีพ ชั้นสูง เป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา เพื่ อการบริห าร
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในทุกด้านเพื่อ
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ในสภาพปัจจุบัน การทางานในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติงานของราชการครู จะประสบปัญหาในเรื่อง
ความคิดเห็นที่สับสน มีความเข้าใจคนละเรื่ องในการทางานเป็นทีม (ทิศนา แขมมณี. 2559, หน้า 19) เป็นเพราะว่า
ผู้บริหารขาดการเอาใจใส่และขาดการใช้ทักษะการบริหารทีมงานอย่างสูง จึงทาให้ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
และการทางานโดยทั่วไปผู้บริหารจะให้ความสาคัญในการแบ่งงานกันทา (Division of Labor) ตามทักษะความชานาญ
(Job Specialization) และค่ า นิ ย ม แบบปั จ เจกชน (Individualism) และการให้ ค วามส าคั ญ กั บ ตนเองและความเป็ น
ส่วนตัวมาก (สุรีพร พึ่งพุทธ, 2549, หน้า 29) และปัญหาของผู้บริหารในด้านการขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมการทางานเป็นทีมให้แก่ครูทาให้ครูขาดการพัฒนาทักษะด้านการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือกัน และพึ่งพาอาศัย
กัน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ, 2545, หน้า 9) ในปัจจุบันพบว่าคนส่วนใหญ่มีการรวมกลุ่มและมุ่งแต่จะทางาน
ของตนให้สาเร็จ แต่กลับไม่ใช่การทางานเป็นทีมและไม่เข้าใจว่าการทางานเป็นทีม (Team work) เป็นอย่างไร จนเป็นที่
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ยอมรับกันแล้วว่าคนไทยทางานเป็นทีมไม่เป็น ซึ่งสอดคล้องของ สมหมาย เทศขา (2554) กล่าวถึง การทางานเป็น
ที ม ไม่ เป็ น ของคนส่ ว นใหญ่ ว่ า ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น ในสถานศึ ก ษาในปั จ จุ บั น นี้ จึ ง เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ การขาด
ประสิทธิภาพของการทางานเพราะการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมขาดความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
กับเพื่อนร่วมงานและขาดความผูกพันที่มีตอ่ องค์กรหรือสถานศึกษา
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการ
ทางานเป็นทีมของครู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชีย งแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู ที่จะส่งผลให้ครูทุกคนในสถานศึกษาเกิดความ
รักสามัคคีปรองดองกันและความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการพัฒนาการทางานเป็นทีมในสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู กลุ่ม
เครือข่ายพั ฒ นาการศึ กษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จั งหวัด เชียงราย สั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็น
ทีมของครู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิด เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
ส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามแนวคิดการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เป็น
เทคนิคที่ผู้บริหารหรือผู้นาองค์กรมีบทบาทในการสร้างทีมงานหรือส่งเสริมการทางานเป็นทีมโดยการประยุกต์ใช้
แนวคิดแบบจาลอง (Model) ของ Peter และคณะ (อ้างอิงใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และคณะ, 2545, หน้า 90-92)
ตัวแปรต้น

1.
2.
3.
4.
5.

บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริม
การทางานเป็นทีมของครูใน 5 ด้าน
ด้านการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
ด้านการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย
ด้านการปรึกษาหารือกัน
ด้านการสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน
ด้ า นการติ ด ตามและการพั ฒ นาที ม งานอย่ า ง
ต่อเนื่อง

ตัวแปรตาม
ค ว า ม คิ ด เห็ น ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนที่ มี ต่ อ บทบาท
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริ ม
การท างานเป็ น ที ม ของครู กลุ่ ม เครือ ข่ าย
พั ฒ นาการศึ ก ษาเวี ย งเชี ย งแสน อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3

ภาพ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 9 โรงเรียน จาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 9 คน ครูผู้สอน จานวน 182 คน รวม
ทัง้ หมด 191 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง เป็น
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริม
การทางานเป็นทีมของครู กลุ่มเครือข่ายพัฒ นาการศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการสร้างความไว้วางใจระหว่าง
กัน ด้านการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย ด้านการปรึกษาหารือกัน ด้านการสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน
และด้านการติดตามและการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง จานวน 39 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของ Likert Scale (บุญชม ศรีสะอาด,2545,หน้า 102)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครูกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended
Question)
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาค้ น คว้ าทฤษฎี หลั ก การ แนวคิ ด เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่อ งบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษามาสร้างแบบสอบถามให้ ต รงกั บ เนื้ อ หาแล้ ว น าแบบสอบถามเสนอต่ อ
อาจารย์ท่ปี รึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม
3. นาแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์และความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนเนื้อหา ภาษาที่ใช้และข้อคาถามแบบสอบถาม เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อคาถาม ตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนื้อหา
4. นาผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 60-63) แล้วคัดเลือก ข้อ
คาถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึ้นไป
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ประชากรคื อ ผู้บ ริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนอนุ บาลแม่ สาย (สายศิลปศาสตร์) และโรงเรียนเจ้าพ่ อหลวง
อุปถัมภ์ 5 อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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6. นาแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ
0.97
7. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
กลับด้วยตนเอง หลังจากแจกแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์
3. รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามฉบับที่
สมบูรณ์ จานวน 191 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลความ
คิดเห็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครูกลุ่มเครือข่ายพั ฒ นา
การศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 โดยการหาค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)และนามาเปรียบเทียบ เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ และข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการ
ทางานเป็นทีมของครู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รวบรวมเป็นความเรียง
และสรุปผลตามความถี่เป็นรายด้าน

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็ นทีมของครูกลุ่ม
เครือ ข่ายพั ฒ นาการศึ ก ษาเวี ย งเชีย งแสน อ าเภอเชีย งแสน จั งหวัด เชีย งรายสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทุกด้านในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า บทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครูทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ด้านการสื่อสารระหว่างกันอย่าง
เปิดเผย ด้านการปรึกษาหารือกัน ด้านการติดตามและการพั ฒ นาทีมงานอย่างต่อเนื่อง และด้านการสร้างความ
ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน และผลแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน พบว่า ภาพรวมการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน อยู่ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเคารพกันและกัน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
การดาเนินงานของครูให้เป็นไปตามเป้าหมายและบทบาทหน้าที่ท่ีตั้งไว้ ผู้บริหารสถานศึกษากาหนดบทบาทหน้าที่ใน
การทางานของครูไว้อย่างชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายการทางาน
ร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีมรรยาทและมีน้าใจต่อกัน และต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการ
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สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาระหว่างกัน
1.2 ด้านการสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย พบว่า ภาพรวมการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย อยู่ ใน
ระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย อยู่ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพูดคุยอย่างเปิดเผย เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึ กษาส่งเสริมให้ครูวางแผนการทางานร่วมกัน ผู้บ ริห ารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูแสดงความคิดเห็นในหัวข้อปัญหาและร่วมกันสรุปคาตอบที่ชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
พูดคุยซักถาม โต้ตอบ ข้อสงสัยหรือปัญหา อย่างเปิดเผย ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศการทางานของครู
โดยให้ครูได้สื่อสารทั้งความคิด ความรูส้ ึกจนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีต่อกันโดยการให้ ครูรับทราบข้อมู ลที่ชัดเจน และต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูอภิปราย เชิง
วิพากษ์ วิจารณ์ในทางสร้างสรรค์ เพื่อช่วยปรับปรุงงานของทีมให้ดีขนึ้
1.3 ด้านการปรึกษาหารือกัน พบว่า ภาพรวมการปรึกษาหารือกัน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การปรึกษาหารือกัน อยู่ระดับมากทุกข้อโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
ร่วมกันปรึกษาหารือ ประชุม วางแผนในการทางานทุกขั้นตอน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและยอมรับในการทางานร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันกับ
เพื่อนสมาชิก ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีกับครูโดยการร่วมกันในการแก้ปัญ หา และ
ปรึกษาร่วมกันอย่างสม่าเสมอ และต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเปิดใจร่วมกันในการแก้ปัญหา เพื่อหา
ข้อยุตริ ว่ มกัน
1.4 ด้านการสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน พบว่า ภาพรวมการสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขันอยู่ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการทางานของครูโดยมอบหมายหน้าที่ตามความรู้
ความสามารถ ผู้บริหารสถานศึกษาอานวยความสะดวกแก่ครู ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างบรรยากาศให้ครูทางานอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นกันเองในการทางานเป็นทีมของครูทาให้เกิดการสนับสนุนที่ดีต่อกันของสมาชิก ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูให้กาลังใจซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันเอาชนะอุปสรรค ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครูได้รับ
การอบรมวิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายขั้นสูง และต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูรว่ มกัน
ปรึกษาหารือ ประชุม วางแผนในการทางานทุกขัน้ ตอน
1.5 ด้านการติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวม การการติดตามและ
ส่งเสริมการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการติดตามและส่งเสริม
การพั ฒ นาทีม งานอย่างต่อเนื่อง อยู่ระดับมากทุก ข้อ โดยเรียงลาดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้แก่ ผู้บริห าร
สถานศึกษาส่งเสริมการทางานของครู โดยยกย่องทีมงานที่ประสบผลสาเร็จเพื่อให้ครูเกิดความภาคภูมิใจ ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมการทางานของครู เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจโดยการให้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทนอย่างยุติธรรมและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเสริมสร้างแรงจูงใจ แก่ทีมงาน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการทางาน
โดยเปิดโอกาสให้ครูนาเสนอผลงานเพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้
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ครูมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ในการทางานเป็นทีมอยู่ เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความก้าวหน้าของครูโดย
ติดตามการปฏิบัติงานของทีมงานเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงแผนงาน ดาเนินงานให้ถูกต้อง ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
ให้ครูมีสัมพันธภาพที่ดีแก่ทีมงานอย่างสม่าเสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูรว่ มกันปรับปรุงและพัฒนางานอยู่
เสมอเพื่อผลสาเร็จของทีมงาน และ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพื่อเผชิญกับปัญหา
ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นใจ และต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการทางานของครูโดยแจ้ง
ถึงความก้าวหน้าของการประเมินผลงานเพื่อให้ครูเกิดความภาคภูมิใจและตั้งข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
2. แนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่ามีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน เรียงตามลาดับดังนี้ คือ ด้าน
การปรึกษาหารือกัน ด้านการสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ด้านการติดตามและการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง
ด้านการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย ด้านการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ตามลาดับ
2.1 ด้านการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสาคัญ ด้านการไว้วางใจระหว่างครูกับครู และครูกับผู้บริหาร
สถานศึกษา มีการกาหนดบทบาทหน้าที่การทางานให้ครูอย่างชัดเจน มีการสร้างความเข้าใจในการทางานร่ว มกัน
ส่งเสริมการดาเนินงานของครู ให้อิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทางานของ
ครู เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้สื่อสารทั้งความคิด ความรู้สึก พูดคุยกัน เปิดใจต่อกันไม่ปิดบังกัน
แนะนาและให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมกาลังใจด้วยการพูดเสริมแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จะส่งผลให้ครู
และผู้บริหารสถานทางานร่วมกันอย่างมีความสุข จนเกิดความรัก ความเชื่อมั่นและเกิดความไว้วางใจระหว่างกัน
2.2 ด้านการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย
ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดประชุมคณะครูแต่ละฝ่าย วางแผนงาน กิจกรรมต่างๆร่วมกัน ชี้แจง
ข้อมูลต่างๆอย่างเปิดเผย โดยไม่ปิดบัง มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สื่อสารให้ชัดเจน ผู้บริหารมีการส่งเสริม
เปิดโอกาสให้ครูพูดคุย ซักถาม โต้ตอบข้อสงสัยปัญหาอย่างเปิดเผย ปรึกษาหารือกัน วิพากษ์แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ
มีวาทศิลป์ในการสื่อสาร โดยไม่กล่าวร้าย ไม่พูดลับหลังให้ร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน ตกลงในที่ประชุมให้เรียบร้อย สร้าง
ความเข้าใจระหว่างกัน มีการติดต่อประสานงาน เพื่อปรับปรุงงานที่ดีขึ้น ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนส่งเสริมสนับสนุน
เช่น การตั้งกลุ่ม Line หรือ Facebook เพื่อส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลต่อกัน พัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน
2.3 ด้านการปรึกษาหารือกัน
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมแต่ละฝ่ายงานเป็นประจา ส่งเสริมเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความ
คิดเห็น ปรึกษาหารือแก้ปัญหา วางแผนดาเนินงานในการทางานทุกขั้นตอน มีการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
ให้คาแนะนาด้วยด้วยเต็มใจ ส่งเสริมให้ครูทางานเป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ใช้หลักประชาธิปไตย
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้ครูมีความไว้วางใจกันได้และร่วมกันพัฒนา
สถานศึกษา
2.4 ด้านการสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อการทางาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีร่วมถึงภาวะ
ผู้นาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ อานวยความสะดวกแก่ค รูในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อให้
การด าเนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริม ให้ ค รู ท างานร่ว มกั น อย่ า งอิ ส ระ กระจายงานให้ ค รู ได้ มี ส่ ว นร่ว มในการ
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ดาเนินงาน อุทิศเวลา มีบรรยากาศในการร่วมกันทางานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทางานอย่างเข้มแข็ง เห็น
ความสาคัญกับงานส่วนรวม มีความสามัคคีร่วมมือกันในการทางานทุกๆด้านเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ควรมีการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่ อสร้างความสัมพั นธ์ซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีกัน เช่น การจัดกีฬ าสี งานสังสรรค์
นิทรรศการ งานสัมมนา
2.5 ด้านการติดตามและการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการทางานของครู มีการนิเทศระหว่างปฏิบัติงานและติดตามการ
พั ฒ นางานในสถานศึ ก ษาของบุ ค คลากร ประเมิ น ผลงานแต่ ล ะฝ่ ายอย่ างต่ อ เนื่ อ งสม่ าเสมอ แบบกั ล ยานิ มิ ต ให้
ค าปรึก ษา สร้ า งแรงจู ง ใจ มี เอกสารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยแจ้ งความก้ า วหน้ า ของการ
ประเมินผลงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดี มีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมการอบรม ประชุม
สัมมนา เพื่อเพิ่มความรูค้ วามสามารถ ทักษะ เทคนิคใหม่ๆในการทางานเป็นทีม

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ผลการศึกษา บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู กลุ่ม
เครือข่ายพั ฒ นาการศึ กษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จั งหวัด เชียงราย สั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้าน ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู ที่นามาศึกษามีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กันในทางปฏิบัติจริง จึงทาให้มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กมลมาศ นเรนทร์ราช (2553) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการทางานเป็นทีมของครู
โรงเรี ย นการเคหะท่ า ทราย ส านั ก งานเขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า บทบาทผู้ บ ริห ารในการ
พัฒนาการทางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย เทศขา
(2554) ได้ ศึ กษาเรื่องบทบาทของผู้บ ริห ารสถานศึ กษาในการส่งเสริม การท างานเป็ น ทีม ตามทั ศ นะของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง
5ด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจวบ แจ้โพธิ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของครูต่อ
บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาการทางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สานักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่าบทบาทผู้บริหารในการพัฒ นาการทางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สานักงานเขตบึงกุ่ม สังกัด
กรุ ง เทพมหานคร ตามความคิ ด เห็ น ของครู โดยรวมและรายด้ า นมี บ ทบาทอยู่ ในระดั บ มากทุ ก ด้ า น งานวิ จั ย ที่
สอดคล้องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันจึงส่งผลต่อความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ผลดังนี้
1.1 ด้านการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน อยู่ในระดับมากทุกข้อ พบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นว่าการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันเป็นสิ่งสาคัญในการทางาน
ทาให้สมาชิกยอมรับ เกิดความไว้วางใจกันและเกิดความผูกสัมพันธ์กันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วราภรณ์
ตระกูลสฤษดิ์ (2549, หน้า 34) กล่าวถึง การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ว่าเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การ
เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ไว้ใจความสามารถ มีมารยาท มีน้าใจ เปิดใจยอมรับผลงานของทีมโดยรวมด้วย
ความเต็มใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2551, หน้า 79) หมายถึง ความเชื่อถือไว้วางใจซึ่ง
- Proceedings -

1453

กันและกัน การไม่ หวาดระแวงกัน การเปิดเผยต่อกันและการปฏิบัติต่อกันอย่างจริงใจ ส่งเสริมให้สมาชิกเกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา เนื่องจากสมาชิกเชื่อถือเชื่อใจทีมงาน สามารถทางานสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
1.2 ด้านการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย อยู่ในระดับมากทุกข้อ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครู
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเห็นความสาคัญต่อการสื่อสารแบบเปิดเผยเพื่อให้ทุกคนทราบ
ข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ส่งผลต่อการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของเจษฎา นกน้อย (2559, หน้า 3) การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญของบุคคลในการทางานร่วมกัน
ภายในองค์การ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและการสื่อสาร และสอดคล้องกับแนวคิด
ของฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559, หน้า 11-2) การสื่อสารถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ทางการบริหาร หากปราศจากการ
สื่อสารแล้วผู้บริหารก็ไม่สามารถที่จะวางแผน การจัดการองค์การ การควบคุมหรือการนา การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
นั้นจะใช้เป็นเครื่องมือที่จะจูงใจผู้ปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบในงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในอนาคต และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556,หน้า 179-180) การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญของการบริหารและ
เป็นความสามารถของผู้นาในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่ อกัน ทาให้การบริหารงาน
ประสบความสาเร็จ ทาให้เกิดการประสานงาน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารช่วย
ให้การบริหารงานของผู้นามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้นาจึงเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้นาที่
ประสบความสาเร็จคือผู้นาที่มีความสามารถสูงในการสื่อสาร การสื่อสารมีความสาคัญผู้นามาก ผู้นาควรเลือกที่จะ
สื่อสารอย่างไรต่อผู้อื่น มีการสื่อสารอย่างเปิดเผย ในบรรยากาศที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมมีการ
ฝึกการฟังอย่างตั้งใจทาความเข้าใจ ใช้ช่องทางการสื่อสารหลาย ๆ ช่อ งทาง การตอกย้าถึงวิสัยทัศน์ท่ีต้องการผ่าน
การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ หรือการใช้การกระทาที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอก การเล่าเรื่องราว การใช้ภาษา การ
กล่าวซ้าที่ไม่เหมือนเดิมแต่มีความหมายเดิมหลายครั้งเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ขององค์การ และมีพิจารณาผลสะท้อนกลับ
ของการสื่อสารจะช่วยให้ผู้นาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและทาให้เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการทางานได้
1.3 ด้านการปรึกษาหารือกัน อยู่ในระดับมากทุกข้อ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู อยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นว่า การปรึกษาหารือเป็นสิ่งสาคัญในการร่วมกันตัดสินใจ การ
แก้ไขปัญ หาและช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน สนับ สนุนกันและกัน ระหว่างสมาชิกและผู้บังคับบั ญ ชา ดังนั้ น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จึงมีความคิดเห็นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549,
หน้า 75) ได้กล่าวถึงการประชุมปรึกษาหารือว่า เป็นการรวบร่วมความคิดเห็นของกลุ่มคนที่มีความรู้ประสบการณ์
อย่ างเดี ย วกั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เพื่ อ หาแนวทางการปฏิ บั ติ ค าอธิบ ายและข้ อ ยุ ติ เพื่ อ แถลงผลการ
ปฏิบัติงานหรือเพื่อรวบรวมข้อมูลและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่สมาชิก และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทองทิพภา วิริยะ
พันธุ์ (2551, หน้า 39) กล่าวถึงการปรึกษาหารือว่า เป็นหัวใจสาคัญ ของการทางานเป็นทีมเพราะจะทาให้สมาชิก
เข้าใจและยอมรับเป้าหมายของทีม อีกทั้งยั งทาให้มีทัศนะคติท่ีดีและเป็นมิตรต่อกันเนื่องจากสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจฉะนัน้ บรรยากาศในทีมงานจึงเป็นบรรยากาศในการสนับสนุนกันและกัน
1.4 ด้านการสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน อยู่ในระดับมากทุกข้อ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขันเป็นสิ่งที่
สาคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเกิดการพัฒ นาตนเองให้สูงขึ้นเพื่อประสิ ทธิภาพของผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ (2545, หน้า 92) ได้กล่าวถึงการสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขันว่า อาจ
ทาได้โดยการอาศัยกิจกรรมทางานอย่างเป็นทีม โดยให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วม (Participation) ตามขอบเขต และ
บทบาทที่เหมาะสมของแต่ละคน การทางานเป็นทีมจะนาไปสู่ความก้าวหน้า เปิดโอกาสให้กลุ่มมีนวัตกรรมมีผลลัพธ์ท่ี
ก้าวหน้า และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทางานดีขึ้น เพราะกระบวนการทางานในทีม จะส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการช่วยคิดแบบสร้างพฤติกรรมของความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของสมาชิกในทีมงาน และสอดคล้องกับแนวคิด
ของทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2551, หน้า 80) ได้กล่าวถึงการสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขันว่าสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ในการทางานตามขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อสามารถนาไปสู่ความก้าวหน้า การริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยให้ก ารทางานเป็นทีมได้ดีขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทีมอย่างมรชีวิตชีวา
มีพลวัตทาให้เป็นการเสริมสร้างของพฤติกรรมของการเสริมสร้างความร่วมมือในทีมงานได้เป็นอย่างดี
1.5 ด้านการติดตามและการพัฒ นาทีมงานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากทุกข้อ พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของ
ครู อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อการติดตามและส่งเสริมการ
พัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องสาคัญต่อประสิทธิภาพของงานและสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมี
การติ ด ตามเอาใจใส่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า งสม่ าเสมอด้ ว ย เช่ น การประชุ ม ร่ ว มกั น เป็ น ระยะ ๆ เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของณั ฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ (2545, หน้า 92)
กล่าวถึงการติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีรับผิดชอบระบบงาน
ต้องติดตาเอาใจใสอย่างสม่าเสมอ โดยอาจทาได้โดยการให้รางวัล หรือยกย่างทีมที่ประสบความสาเร็จให้เป็นทีมงาน
ตัวอย่าง เปิดโอกาสให้ทีมงาน นาเสนอผลงานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนต้องเสริมความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ในการ
ท างานแก่ ที ม เช่น กิจ กรรมกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ เทคนิ ค การตั ด สิ น ใจแบบกลุ่ ม การใช้เทคนิ ค กลุ่ ม เล็ ก (Nominal Group
Technique) เทคนิคระดมความคิด (Brainstorming) เทคนิคการอภิปรายหลักการกระจายงานและการติดตามผล หรือ
วงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control Circle) ที่ นิ ย มเรี ย กว่ า QCC เทคนิ ค การบริ ห ารความขั ด แย้ ง (Conflict
Management) และการพัฒนาทีมงาน เพื่อให้ทีมงานมีความตื่นตัว พร้อมในการทางานและเผชิญ กับความท้าทาย
ปัญหาใหม่ ๆ เสมอและสอดคล้องกับแนวคิดของสุนันทา เลาหนันทน์ (2549, หน้า 96) กล่าวถึงวิธีการปรับปรุงและ
การพั ฒ นาทีมงานอย่างต่อเนื่องว่าเป็นการดาเนินการโดยผู้บริหารหรือหัวหน้าทีม และสมาชิกในทีมงานร่วมกัน
รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวิธีนี้ เน้นประชุมร่วมกันเป็นระยะ ๆ ร่วมถึงความผูกพันและความ
ร่วมมือที่จะปรับปรุงการทางาน โดยยึดประสิทธิผลของการทางาน เป็นสาคัญลักษณะคล้ายการบริหารคุณภาพที่ยึด
การพัฒนาปรังปรุงอย่างต่อเนื่องของทีมงาน
2. แนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการทางานเป็นทีมของครู
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.1 ด้านการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสาคัญ ด้านการไว้วางใจระหว่างครูกับครู และครูกับผู้บริหาร
สถานศึกษา มีการกาหนดบทบาทหน้าที่การทางานให้ครูอย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของฐาปนา ฉิ่นไพศาล
(2559, หน้า 13) กล่าวว่า หน้าที่ของผู้บริหาร คือการทางานของผู้บริหารให้ประสบความสาเร็จนั้นต้องประกอบหน้าที่
ด้วยกัน 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุม มีการสร้างความเข้าใจในการทางาน
ร่วมกัน ส่งเสริมการดาเนินงานของครู ให้ อิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการ
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ทางานของครู เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ได้สื่อสารทั้งความคิด ความรู้สึก พูดคุยกัน เปิดใจต่อกัน
ไม่ปิดบังกัน แนะนาและให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมกาลังใจด้วยการพูดเสริมแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จะส่งผลให้ครูและผู้บริหารสถานทางานร่วมกันอย่างมีความสุข จนเกิดความรัก ความเชื่อมั่นและเกิดความไว้วางใจ
ระหว่างกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมิ่งขวัญ สันทัดการ (2546,หน้า 41) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการไว้วางใจและการ
ยอมรับนับถือ คือ การรับฟังกันและเคารพในสิทธิพึงมีพึงได้ในความรู้ความสามารถบทบาทของกันและกัน ยอมรับใน
ความแตกต่างของเพื่อนร่วมงานทีมด้วยความจริงใจและเกิดความเชื่อถือไว้วางใจบุคคลนั้นด้วยความเต็มใจ
2.2 ด้านการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย
ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดประชุมคณะครูแต่ละฝ่าย วางแผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ชี้แจง
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเปิดเผย โดยไม่ปิดบัง มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สื่อสารให้ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิด
ของฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559, หน้า 13) กล่าวว่า การวางแผน เป็นหน้าที่แรกของผู้บริหารที่จะต้องกระทาโดยการ
กาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ โครงการและวิธีดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการวางแผน
นั้นเป็นการกาหนดความต้องการในอนาคต และใช้ทรัพยากรขององค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหากขาดการ
วางแผนแล้วการดาเนินงานขององค์การย่อมไม่สบความสาเร็จ ผู้บริหารมีการส่งเสริมเปิดโอกาสให้ครูพูดคุย ซักถาม
โต้ตอบข้อสงสัยปัญหาอย่างเปิดเผย ปรึกษาหารือกัน วิพากษ์แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ มีวาทศิลป์ในการสื่อสาร โดย
ไม่กล่าวร้าย ไม่พูดลับหลังให้ร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน ตกลงในที่ประชุมให้เรียบร้อย สร้างความเข้าใจระหว่างกัน มีการ
ติดต่อประสานงาน เพื่อปรับปรุงงานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Parker (1990 p.188 อ้างอิงใน สัมมนา สีหมุ่ย,
2553, หน้ า 8) ได้ ก ล่ าวว่ าการสื่ อ สารที่ เปิ ด เผย (Open Communication) เป็ น การเจรจาติ ด ต่ อ ระหว่ า งที ม งาน ที่
บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความเปิดเผย จริงใจต่อกันมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน สมาชิกทีมงานสามารถ
สนับสนุนให้มีการสื่อสารที่เปิดเผยโดย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วยความจริงใจและเปิดเผย เต็มใจและ
พร้อมที่จะช่วยเหลือสมาชิกผู้ต้องการความช่วยเหลือ รับรู้ความรู้สึกที่อึดอัดใจของสมาชิก และตอบสนองความรู้สึก
นั้น ในทางบวกและมีการพึ่งพาอาศัยกัน และสมาชิกมีความผูกพันและรับผิดชอบต่องาน การใช้เทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนส่งเสริมสนับสนุน เช่น การตั้งกลุ่ม Line หรือ Facebook เพื่อส่งเสริมการสื่อสารข้อมูลต่อกัน พัฒนาระบบการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์
พั ณ ณา ยาวิ ร าช (2556,หน้ า 179-180) ได้ ก ล่ า วว่ า การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ของการบริห ารและเป็ น
ความสามารถของผู้นาในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ทาให้การบริหารงานประสบ
ความสาเร็จ ทาให้เกิดการประสานงาน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารช่วยให้การ
บริหารงานของผู้นามีประสิทธิภาพมากขึน้
2.3 ด้านการปรึกษาหารือกัน
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมแต่ละฝ่ายงานเป็นประจา ส่งเสริมเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความ
คิดเห็น ปรึกษาหารือแก้ปัญหา วางแผนดาเนินงานในการทางานทุกขั้นตอน มีการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
ให้คาแนะนาด้วยด้วยเต็มใจ ส่งเสริมให้ครูทางานเป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ใช้หลักประชาธิปไตย
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้ครูมีความไว้วางใจกันได้และร่วมกันพัฒนา
สถานศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549, หน้า 75) ได้กล่าวถึงการประชุมปรึกษาหารือ
ว่า เป็นการรวบร่วมความคิดเห็นของกลุ่มคนที่มีความรู้ประสบการณ์อย่างเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ
หาแนวทางการปฏิบัติ คาอธิบายและข้อยุติ เพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานหรือเพื่อรวบรวมข้อมูลและให้ความรู้เพิ่มเติม
แก่สมาชิก
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2.4 ด้านการสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อการทางาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีร่วมถึงภาวะ
ผู้นาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ เดชวิทย์ นิลวรรณ (2557, หน้า 93) การ
เป็นต้นแบบให้แก่สมาชิก เป็นบทบาทในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทางานเป็นทีม เช่น การมีความ
อดทน มีความตั้งใจจริง สามารถประสานความร่วมมือ สามารถควบคุมอารมณ์ และสามารถจัดการอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น อันเป็นต้นแบบของพฤติกรรมและการปฏิบัติงานที่เป็นที่คาดหวังจากสมาชิกในทีม
อานวยความสะดวกแก่ครูในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ยาเบ็น เรืองจรูญศรี (2553) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาด้านการตัดสินใจ (Decisional Roles) คือเป็น ผู้จัดสรร
ทรัพยากร (Resource Allocator) มีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ท่ีวางไว้
ส่งเสริมให้ครูทางานร่วมกันอย่างอิสระ กระจายงานให้ครูได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน อุ ทิศเวลา มีบรรยากาศใน
การร่วมกันทางานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทางานอย่างเข้มแข็ง เห็นความสาคัญกับงานส่วนรวม มีความ
สามั ค คีร่วมมื อ กั น ในการท างานทุ ก ๆ ด้ านเพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ด มุ่ งหมาย ควรมี ก ารจัด กิจ กรรมสร้างสรรค์ เพื่ อ สร้าง
ความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน สร้างความสามัคคีกัน เช่น การจัดกีฬาสี งานสังสรรค์ นิทรรศการ งานสัมมนา
2.5 ด้านการติดตามและการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการทางานของครู มีการนิเทศระหว่างปฏิบัติงานและติดตามการ
พั ฒ นางานในสถานศึ ก ษาของบุ ค คลากร ประเมิ น ผลงานแต่ ล ะฝ่ ายอย่ างต่ อ เนื่ อ งสม่ าเสมอ แบบกั ล ยานิ มิ ต ให้
ค าปรึก ษา สร้ า งแรงจู ง ใจ มี เอกสารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยแจ้ งความก้ า วหน้ า ของการ
ประเมินผลงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดี มีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมการอบรม ประชุม
สัมมนา เพื่อเพิ่มความรูค้ วามสามารถ ทักษะ เทคนิคใหม่ ๆ ในการทางานเป็นทีม สอดคล้องกับแนวคิดของ สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ งชาติ อ้ างอิ งใน ธีระ รูญ เจริญ (2546, หน้ า 19-21) การส่ งเสริม การพั ฒ นาครูแ ละ
บุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม ให้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปทั ศนาศึกษา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ให้ทันต่อสถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อ
สามารถน ามาประยุ ก ต์ แ ละปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรีย นการสอนให้ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง ส่ ง เสริม การพั ฒ นา บุ ค ลากรใน
สถานศึกษาแห่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้
1.1 ด้านการสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดประชุมวางแผน สร้างความ
ไว้วางใจในเรื่องมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติงานตามความเหมาะสมเพื่อให้ครูให้แสดงศักยภาพของตนเอง รับฟังกัน
และเคารพในสิทธิพึงมีพึงได้ในความรูค้ วามสามารถบทบาทของกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน
ทีมด้วยความจริงใจและเกิดความเชื่อถือไว้วางใจบุคคลนั้นด้วยความเต็มใจ
1.2 ด้านการสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย สถานศึกษาควรมีการจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการสัมมนา เพื่อให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ในเรื่องการส่งเสริมการทางานเป็นทีมแก่ผู้บริหารและครูในด้าน
การสื่อสารระหว่างกันอย่างเปิดเผย
1.3 ด้านการปรึกษาหารือกัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุมปรึกษาหารือ อาจจะจัดประชุมอย่างไม่
เป็นทางในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา
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1.4 ด้านการสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงานให้ครูปฏิบัติตาม
ความเหมาะสมอาจจะเป็นงานกลุ่ม เพื่อให้ครูให้ทางานเป็นทีมร่วมมือกันอย่างแข็งขัน เกิดความสามัคคีกัน
1.5 ด้านการติดตามและการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูพั ฒนา
ตนเองด้วยการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ทักษะ เทคนิคใหม่ ๆ ในการทางาน
เป็นทีม เพื่อให้ครูมาพัฒนางานให้ประสบผลสาเร็จ
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของครู แ ละบุ ค ลากรในสถานศึ กษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างแรงจูงใจในปฏิบัติงานของครู
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ
บูรณะชาติ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่ าน ที่ได้ให้คาแนะนา ปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วย
ความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ดร.ธิด าวั ล ย์ อุ่ น กอง อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าการบริห ารการศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายสมเพชร โนสี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยอื้น อาเภอแม่ฟ้ าหลวง จังหวัด
เชียงราย และนางมนัส วรรณ รุจิระพงศ์ ศึก ษานิ เทศก์ชานาญพิ เศษ ส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 3 ที่กรุณาให้คาแนะนา แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า
ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครู กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศกึ ษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
ทาวิจัยในชัน้ เรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1
The role of expected and actual of School administrator’s promoting Classroom
research in Khunngao Cluster Under Lampang Primary Educational Service Area
Office 1
จักรกรินทร์ บ่อเงิน1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Jakarin Borngoen 1* and Cherdla Soontornvipart 2
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรียบเที ย บบทบาทที่ เป็ น จริง และบทบาทที่ ค าดหวังของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ปีการศึกษา2559
จานวน 293 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ T-test และ F-test
ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย มีอายุในช่วง 41-50 ปี ด้านระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุด ประสบการณ์ในการทางานส่วนใหญ่ 610 ปี ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ บทบาทที่ เป็ น จริงและบทบาทที่ ค าดหวังของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน การพิจารณาบทบาทที่เป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =
4.26) รายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนให้ยอมรับนับถือครูผู้ ทาวิจัยในชั้นเรียน บทบาทที่คาดหวังใน
ภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก ( x = 4.28) รายด้ านพบว่า มี ค่าเฉลี่ ยสูงสุ ด 2 ด้ านคื อ ส่ งเสริม ให้ เกิด ความสาเร็จของ
งานวิจัยในชั้น เรียน และสนับ สนุน ให้ ยอมรับ นับ ถือ ครูผู้ท าวิจัยในชั้นเรียน เมื่อเปรียบเทียบความคิด เห็ นเกี่ยวกั บ
บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนใน
กลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทางานต่างกันพบว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
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คาสาคัญ: บทบาททีเ่ ป็นจริงและบทบาททีค่ าดหวัง การส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน

Abstract
The purposes of this research were to study and to compare the actual roles and expected roles of
school administrators in promoting classroom research of teachers in KhunNgao network of Lampang Primary
Education Service Area 1, classified by gender, age, education and work experience. The sample include of 293
teachers in Lampang Primary Education Area 1, Academic year 2556. The research tools were used by a
questionnaire, statistic analyzed by using mean, standard deviation, T-test and F-test.
The results of research showed that most respondents was female rather than male, in 41-50 years
old, mostly educational level degree and work experience at 6-10 years. The opinions towards the actual roles
and the expected roles of school administrators in promoting classroom research, considering the actual role at
the overall level at a high level (= 4.26), it was found that the highest mean score was support for the respect
of teachers in the classroom. The overall expected roles were at a high level (= 4 .2 8 ). The highest mean
scores were obtained in two areas: promoting the success of classroom research and encouraging respect for
classroom teachers. When comparing the opinions on the actual roles and expected roles of school administrators
in promoting classroom research of teachers in KhunNgao network of Lampang Primary Education Service Area
1, classified by gender, age, education and work experience. It was found that the overall and individual aspects
were significantly different at the .05 level.
Keywords: The role of expected and actual, Promoting classroom research of teachers

บทนา
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญ ของการพัฒ นาคน อันเป็นรากฐานสาคัญ ในการพัฒ นาประเทศในทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารและระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู้ในปัจจุบันที่ทาให้ทุกประเทศต้องเร่งปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของโลกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้กาหนดนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา ในมาตรา 54 ไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพทางวิชาการ การศึกษาอบรม การ
เรียนการสอนการวิจัยย่อมได้รับการคุ้มครอง ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจิตสานึกที่
ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข สนั บ สนุ น
ค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพั ฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพ
ครูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555–2559) รัฐบาลได้กาหนดนโยบายด้านการศึกษา นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ใน
วันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 โดยนโยบายด้านการศึกษาได้กาหนดไว้ในข้อที่ 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณ ภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒ นาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณ ธรรม สร้างเสริม
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คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทัง้ ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ (บัลลัง โลหิตเสถียร, 2557)
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวนโยบาย การส่งเสริมการทาวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการ
เรียนรู้ของสังคมไทย ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน สร้างระบบ เครือข่าย ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัย เพื่อความรู้ และการเรียนรู้ของคนไทยและการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืนพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไว้อย่างชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ข้อ 5 ระบุว่าส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความ
รอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ
กั น จากสื่ อ การเรีย นการสอน และแหล่ งวิท ยาการประเภทต่ าง ๆ และมาตรา 30 ระบุ ว่าให้ ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นา
กระบวนการเรีย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพรวมทั้ งการส่ งเสริม ให้ ผู้ ส อนสามารถวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นา การเรีย นรู้ ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
มีการทาวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้มีการสะสมองค์ความรู้และสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ดังนั้น การวิจัย
จึงเป็นกิจกรรมที่สาคัญมากของประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อสะสมและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นและ
ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แท้จริง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ . 2541, หน้า 93–94) การวิจัยในชั้น
เรียนมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา เพราะการวิจัยในชั้นเรียนสามารถนามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ครูจึงมีบทบาทเพิ่มขึ้นจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มา
เป็ น นั ก วิ จั ย บทบาทหนึ่ ง ซึ่ ง การเป็ น นั ก วิ จั ย ก็ คื อ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารเรีย นการสอน เกี่ ย วข้ อ งกั บ ครู นั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวนักเรียนนั่นเอง โดยหวังผลเพื่อนามาพัฒนาส่งเสริมและแก้ปัญหาให้เด็กได้
มีพัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น การนาผลการวิจัยไปช่วยในการสอนจะทาให้ผู้เรียนไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา ครูจะเกิดความรู้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เป็นการพัฒนาวิชาชีพควบคู่ไปด้วย (ทัศนา
แสวงศักดิ์. 2543,หน้า 72–73)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่ งเป็น
สิ่ งจ าเป็ น ที่ ค รู ทุ ก คนให้ ค วามสนใจ เพราะครู มี ห น้ าที่ พั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี ค วามรู้ค วามสามารถ และมี คุ ณ สมบั ติ
อันพึงประสงค์ หากครูสามารถใช้การวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียนแล้วย่อมเป็นแนวทางนาไปสู่ความสาเร็จของผู้เรียนในอนาคตและยังช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาชีพครู (อารุง จันทวานิช. 2539, หน้า 3) อย่างไรก็ตามองค์ประกอบที่สาคัญของความสาเร็จของการปฏิรูป
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะคณะครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการจัดให้เกิดการเรียน การสอนขึ้นในสถานศึกษา รวมทั้งยังมีอุปกรณ์อื่นที่ต้องไปเกี่ยวข้อง
สนับสนุนการทางานของครู เช่น ปัจจัยแวดล้อม อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนรู้ สิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจน
ระบบบริหารของสถานศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสนับสนุนเหล่านี้ผู้มีบทบาทสาคัญที่สุดคือ
ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้นาไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่ต้องมีความสามารถในการบริหารมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเรียนรูต้ ้องถือว่าเป็น
งานปกติต้องทาให้เป็นระบบด้วย
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เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น พบว่ า โรงเรีย นต่ า ง ๆ ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยขุ น งาว สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1 นักเรียนจานวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่าและผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนต่ากว่ามาตรฐานระดับจังหวัดและระดับชาติ วิจัยจึงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อ
พัฒนาการเรียนเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ วิจัยจึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหาการจัด การเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น แต่ในปัจจุบันพบว่าบทบาทในการทาวิจัย
ของครูผู้สอนที่ไม่ให้ความสาคัญ เท่าที่ควร ไม่เป็นที่ยอมรับนับถือ อาจเป็นเพราะการทาวิจัยต้องใช้เวลานานและ
กระบวนการทางานที่ซับซ้อน ขาดขวัญและกาลังใจในการทางานขาดส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จึงทาให้วิจัยในชั้นเรียนไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการ
แก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาอย่ า งเร่งด่ ว น เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นและผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนเพิ่มขึน้
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษาว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ
บทบาท ที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา การในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูใน
กลุ่มเครือข่ายขุ นงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิด
ความสาเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน การให้การยอมรับนับถือครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน และการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งการงานของครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนาไปใช้พัฒนาการจั ดการเรียนการสอนเพื่อนาผลการวิจัยมาเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องการทาวิจัยในชัน้ เรียน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัย ใน
ชัน้ เรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทา
วิจัยในชั้นเรียนของครูในเครือข่ายกลุ่มขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จาแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) 20-30 ปี
2) 31-40 ปี
3) 41-50 ปี
4) 51 ปีขนึ้ ไป
3. ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) สูงกว่าปริญญาตรี
4. ประสบการณ์
1) 1-5 ปี
2) 6–10 ปี
3) 11 ปี ขึ้นไป

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวัง
ในการส่ ง เสริม งานวิ จั ย ในชั้ น เรีย นของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา
ในกลุ่มขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 1 จานวน 4 ด้าน คือ
1. ด้ า นการส่ งเสริม ให้ เกิ ด ความส าเร็ จ ของงานวิ จั ย
ในชั้นเรียน
2. ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน
3. ด้านให้ความสาคัญกับการทาวิจัยในชัน้ เรียน
4. ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน
ของครูผู้ทาวิจัยในชัน้ เรียน

สมมติฐาน
1. ครูท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่ งเสริม การท าวิ จั ย ในชั้น เรีย นของครูผู้ ส อนในกลุ่ ม เครื อ ข่ ายขุ น งาว สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1 แตกต่างกัน
2. ครูท่ีมี อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่ งเสริม การท าวิ จั ย ในชั้น เรีย นของครูผู้ ส อนในกลุ่ ม เครื อ ข่ ายขุ น งาว สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 1 แตกต่างกัน
3. ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิ ดเห็นต่อบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริม การทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่ม เครือข่ายขุนงาว สังกัดสานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 แตกต่างกัน
4. ครูท่ีมีประสบการณ์ การทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 แตกต่างกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริ งและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
การส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่
คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมการทาวิจัยในชัน้ เรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกเป็นเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน โดยศึกษาความคิดเห็นของครู ต่อบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่
คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมงานวิจัยในชัน้ เรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 จานวน 4 ด้าน คือ 1. ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จของงานวิจัยในชั้น
เรียน 2. ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน 3. ด้านให้ความสาคัญกับการทาวิจัยในชั้นเรียน 4. ด้าน
การส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานของครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ
ข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 กาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางสาเร็จรูปของ (Krejecie and Morgan. 1970 อ้างใน ชไมพร กาญจนกิจสกุล. 2556, หน้า
93) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) โดยมีหน่วยการสุ่มตัวอย่าง
เป็ น หน่ ว ยโรงเรี ย น ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 10 โรงเรี ย น จ านวน 293 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองกาหนดจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะในการ
สร้าง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของครูในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ โดยมีคาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถามตามตัวแปรที่กาหนดไว้คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน ตอนที่ 2
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การทาวิจัยในชั้นเรียนของครูในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน จานวน 40 ข้อ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ของลิเคิรท์ (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับ วัตถุ ป ระสงค์และตรงตามเนื้ อ หาของเรื่อ งที่ท าการวิจัย รวบรวมเนื้ อ หาสาระที่ได้ จากการศึ กษาเอกสารและ
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งก าหนดนิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หา ก าหนดขอบข่า ยและสร้า งแบบสอบถาม น า
แบบสอบถามฉบั บ ร่างที่ ส ร้า งเสร็จ แล้ วเสนออาจารย์ ท่ี ป รึก ษา เพื่ อ ท าการตรวจความเที่ ย งตรงตามโครงสร้า ง
หลังจากนั้นผู้ศึกษานาแบบสอบถามกลับมาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้อง IOC (index of item Objective
congruence) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายชาวเขื่อน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน นาข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 โดยวิธีการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์แล้วนาแบบสอบถามไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
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ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมตามขั้นตอน ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึง
ผู้อานวยการสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลาปาง เขต 1
จานวน 10 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อม
กับหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม นาแบบสอบถามไปให้ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และนา
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกลงในตารางเพื่อนามาประมวลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ข้อมูล
เกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายขุน
งาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของค่าเฉลี่ยผล นาผลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบ (T-test) และ (Ftest)

ผลการศึกษา
ผลการวิจั ย สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั วอย่าง ครูผู้ ส อนในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 293 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ในช่วง 41-50 ปีมากที่สุดถึงร้อยละ 38.20 รองลงมาคือ มีอายุ ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 28.30 มีอายุในช่วง 51 ปีขึ้น
ไป ร้อยละ 19 และมีอายุในช่วง 20-30 ปี ร้อยละ 14.30 ตามลาดับ ด้านระดับการศึกษาพบว่า มีระดับปริญญาตรี
มากที่สุด ร้อยละ 73.37 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.63 ด้านประสบการณ์ใ นการทางาน ส่วนใหญ่ 6-10 ปี
ร้อยละ 47.80 รองลงมา 11 ปีขนึ้ ไป ร้อยละ 40.60 และ 1-5 ปี ร้อยละ 11.60 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริม การทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่ ม เครือข่ายขุนงาว สังกัดสานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 โดยพิ จารณาบทบาทที่เป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.26) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนให้ยอมรับนับถือครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาคือ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของครู ส่งเสริมให้ เกิดความสาเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน และส่งเสริม
ความสาคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียนตามลาดับ ด้านบทบาทที่คาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.28) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ด้านคือ ส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียนและ
สนับสนุนให้ยอมรับนับถือครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาคือ ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของครู และ
ส่งเสริมความสาคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียนตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงและ
บทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 เป็นรายด้าน ด้านเพศ อายุ และประสบการณ์การ
ทางานพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
ทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
โดยพิจารณาในด้านของบทบาทที่เป็นจริงนั้นพบว่า ด้านที่มีบทบาทมากที่สุดคือ สนับสนุนให้ยอมรับนับถือครูผู้ทาวิจัย
ในชั้นเรียน รองลงมาคือ ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของครู ส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จของงานวิจัยในชั้น
เรียน และส่งเสริมความสาคัญของการทาวิ จัยในชั้นเรียนตามลาดับ และในส่วนของความคาดหวังในด้านที่มีความ
คาดหวังมากที่สุดคือ การส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จของงานวิจัยในชัน้ เรียนและสนับสนุนให้ยอมรับนับถือครูผู้ทาวิจัย
ในชั้นเรียน รองลงมา คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของครู และส่งเสริมความสาคัญของการทาวิจัยใน
ชัน้ เรียนตามลาดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านบทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จ
ของงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีบทบาทมากที่สุดคือ การวางนโยบาย วัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ของครู เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ด้านที่ควรปรับปรุงและส่งเสริมคือ จัดให้มีนโยบายหรือข้อกาหนดเพื่อสนับสนุนการทางานวิจัยในชั้น
เรียนที่ชัดเจน จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยในชัน้ เรียนและให้ความช่วยเหลือ คาแนะนาและสนับสนุนใน
การจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทาวิจัย ด้านการส่งเสริมความสาคัญกับการทาวิจัยในชั้นเรียนคือ จัดอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในการทาวิจัยในชั้นเรียนด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ทาวิจัยในชัน้ เรียนพบว่า ค่าเฉลี่ยที่
ต่าที่สุด คือ สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ด้านการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานของครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียนพบว่า บทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมการทาวิจัยในชัน้ เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เสริมสร้างกาลังใจการในการทา
วิจัยในชั้นเรียนผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนได้สาเร็จ และค่าเฉลี่ยที่
ต่าที่สุดคือ ประชาสัมพันธ์ให้ครูท่ีมีผลงานวิจัยได้รับการยกย่อง สอดคล้องกับวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
ในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนศูนย์อานวยการเครือข่ายภูพานทอง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมสกลนคร เขต 1 (สุจินต์ สวนไผ่, 2553, ไม่มีเลขหน้า) พบว่า บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนใน
การส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียง
อันดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จในงานวิจัย ด้านการพัฒนาความรู้แก่ครูผู้ทาวิจัย
อย่างต่อเนื่อง ด้านการให้การยอมรับนับถือครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน และด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงานของผู้ทาวิจัย โดยมีรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านคือ มีการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการทาวิจัยใน
ชั้น เรีย นในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ให้ ค รู ผู้ ส อน มี ส่ วนร่วมในการประเมิ น ผลงานของตนเองในการท าวิจั ย และ
สอดคล้อ งกั บงานวิจัยเรื่อง กระบวนการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนมั ธยมศึก ษา อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบกระบวนการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา (สุธาภรณ์ วรกาญจนกุล, 2557, ) พบว่า อยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน ในระดับมากที่สุดคือ ด้านการให้ความสาคัญกับ
งานวิจัยในชั้นเรียนและด้านการส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียน และด้านการให้ความยอมรับนับถือ
ต่อครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน ด้านการมีความรับผิดชอบต่อครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน และด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าใน
หน้ า ที่ ก ารงานของครู ผู้ ท าวิ จั ย ในชั้น เรีย น อาจเป็ น เพราะผู้ บ ริห ารขาดความตระหนั ก และขาดหลั ก การบริห าร
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สถานศึกษา ขาดความรู้ งบประมาณจึงส่งผลให้ขาดนโยบายในการส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเท่าที่ควร ดังนั้น
ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนการทางานวิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบาย โครงการจัด
อบรมด้านวิจัยในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้และวิธีการทาวิจัยจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยใน
ชัน้ เรียน และให้ความช่วยเหลือ คาแนะนา รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนในการทาวิจัยให้กับครูผู้สอนให้
มากยิ่งขึ้น กระตุ้น การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่ อ พั ฒ นานักเรียนและครูในสถานศึกษาของตนให้ ม ากขึ้น และเพิ่ ม
บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์ให้ครูท่ีมีผลงานวิจัยได้รับการยกย่องเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของ
ครูผู้สอน สอดคล้องกับทฤษฎี ของสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติได้กาหนดมาตรการให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียนในด้านของการสร้างบรรยากาศในการทาวิจัย การจัด สิ่ง
อานวยความสะดวกในการทาวิจัย การพัฒนาบุคลากรในการวิจัยการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรการส่งเสริมให้
เกิ ด ความส าเร็จ ของการวิ จั ย ในชั้น เรีย น เป็ น การกระตุ้ น และสนั บ สนุ น ให้ ค รู ท าวิ จั ย ในชั้น เรีย นจนบรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่งผู้บริหารต้องจัดกระบวนการบริหารให้เอื้อต่อการดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสนใจของครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
อย่างแท้จริง
ด้านบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในกลุ่ม
เครือ ข่ายขุ น งาว สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าปาง เขต 1 คื อ คาดหวังให้ มี ก ารช่วยเหลื อ
คาแนะนาและสนับสนุนในการจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทาวิจัย และจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทางการ
วิจัยในชั้นเรียนแก่ครูสายการสอน และเปิดโอกาสให้ครูศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นอกโรงเรียนในเวลาว่าง
จากการสอน อีกทั้งต้องการให้เชิญครูต้นแบบการทาวิจัยในชั้นเรียนมาให้ความรู้แก่ครูสายการสอน และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทาวิจัยในชั้นเรียนให้ครูทราบ รวมถึงยังต้องการการสนับสนุนให้ครูท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียนเป็นวิท ยากรแกนนาในการท าวิจัยของครูและให้ ครูมีส่วนร่วมในการเสนอ
นโยบายในการบริหารงานวิจัยในชั้นเรียน และขาดไม่ได้สาหรับการสนับสนุนให้ครูผู้มีผลงานวิจัยให้ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นครูต้นแบบ อาจสืบเนื่องจากผลของบทบาทผู้บริหารด้านความเป็นจริงในการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนในด้าน
ต่ าง ๆ ที่ ส่ งผลให้ เป็ น ความต้ อ งการคาดหวังของครูผู้ ส อนที่ มี ก ารส่ งเสริม การท าวิจั ย ในชั้น เรีย นมากยิ่ งขึ้ น เช่น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรทาการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน จัดให้มีนโยบายหรือข้อกาหนดเพื่อสนับสนุนการ
ทางานวิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจน จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน ให้ความช่วยเหลือ คาแนะนา
และสนับสนุนในการจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทาวิจัยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จของงานวิจัยในชั้น
เรียนรวมถึงส่งเสริมให้วิจัยในชั้นเรียนได้รับการยอมรับนับถือครูผู้ทาวิจัยในชั้นเรียนให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่
งสอดคล้องกับ พัทยา สายหู (2546, หน้า 23-24)ให้ความเห็นว่า ในการบริหารที่นาไปสู่ความสาเร็จของงานวิจัยใน
ชั้นเรียนย่อมอยู่ท่ีความต้องการของผู้บริหารที่จะเป็นผู้กาหนดนโยบาย หรือคาสั่งที่ชัดเจนมีการจัดกาลังบุคลากร
งบประมาณและวัสดุส่งเสริมการวิจัยที่เหมาะสม อีกทั้ง เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2553, หน้า 56) ให้ความเห็นว่า การที่
ผู้บริหารจะบริหารให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารต้องคานึงถึงหลักในการจูงใจโดยพิจารณา
ว่า ได้สร้างให้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกว่างานที่ปฏิบัติอยู่นั้นน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ และ
อยากทางานเพิ่มขึ้น ดังนั้น บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จของ
งานวิจัยในชัน้ เรียน ส่งเสริมความสาคัญกับการทาวิจัยในชั้นเรียน การส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของครู
ผู้ บ ริห ารที่ จ ะเป็ น ผู้ ท่ี ท างานประสบผลส าเร็ จ ต้ อ งรู้แ ละเข้ า ใจบทบาทของตนเองว่ า ควรปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรต่ อ งานที่
รับผิดชอบ เพื่อการบริหารงานเป็นไปอย่างราบรื่นบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
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เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
การส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของครู ผู้ ส อนในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยขุ น งาว สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาปางเขต 1 ในส่วนของครูผู้สอนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึก ษา และประสบการณ์สอน ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาใน
กลุ่มขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามทัศนะของครู และผู้บริหารสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดตรัง (อนงค์ เพชรรักษ์, 2554, ไม่มีเลข
หน้า) พบว่าบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโดยภาพรวมและองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง
บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครูและผู้บริหารจาแนกตาม
ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัตงิ านโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนอง
ครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายขุนงาว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
การจัดให้ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความรู้ และประสบการณ์การทาวิจัย การเสริมสร้างกาลังใจในการ
ทาวิจัยในชั้นเรียนและการส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากตารา เอกสาร ที่เป็นประโยชน์ในการทาวิจัย
ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นการสอน ชี้ แ นะแนวทางปรั บ ปรุ ง การสอนโดยใช้
กระบวนการทาวิจัยในชั้นเรียน และติดต่อประสานงานเพื่อแสวงหาแหล่งความรู้เพิ่มเติมให้ครูเพื่อทาวิจัยในชั้นเรียน
จึงควรนาข้อมูลเหล่านี้นาไปปรับใช้ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการทาวิจัยฝนชั้นเรียน และเพื่อให้การทาวิจัยในชัน้ เรียนเกิด
ประโยชน์สูงสุด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาวิจัยในชั้นเรียน
2. ศึกษาการผลการแก้ปัญหาจากการทาวิจัยในชั้นเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษา ในการ
ส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูในกลุ่มเครื อข่ายขุนงาวสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 1 ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณ าจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เจิดหล้า สุนทรวิภาต อาจารย์ท่ีปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมกับนายวิสุทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยอู น นาย
วรริทธิ์ กันชาติ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยาวิทยา และนายเชาวเร กันอิน ผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ โรงเรียนแม่แป้นวิทยาวิทยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ แนะนา ให้คาปรึกษา แก้ไขให้มีความ
ถูกต้องจนสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ี
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ขอบพระคุณข้าราชการครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยดี ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ ครอบครัวที่
ช่วยเป็นกาลังใจที่สาคัญแก่ผู้ศึกษา ตลอดจนอาจารย์ประจาสาขาวิชา เพื่อน ๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่คอย
ให้กาลังใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาด้วยดีตลอดเวลาที่ผู้ศกึ ษาได้ศึกษาเล่าเรียน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในครั้งนีม้ ีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างแรงจูงใจของข้าราชการครูในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุดต่อไป ผู้ศึกษา
ขอมอบคุณงามความดีแด่ทุก ๆ ท่านที่กล่าวมาข้างต้นไว้ ณ โอกาสนี้
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ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่มีผลต่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
The factors of administration affect to ordinary national education test
student in senior high school. for the secondary education service area office.
36th
วุฒิพงษ์ เทียมทอง1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Wuttipong Tiamthong1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 36 จังหวัดพะเยา และศึกษาปัจจัยการบริหารงาน
วิชาการที่มีต่อผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา รวมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่
มีผลต่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา จานวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
สอบถามเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน และงานนิเทศการศึกษา มี
ค่าความเชื่อมั่ น.95, .95 และ .96 ตามล าดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย และค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ และปานกลาง
2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวม
และรายด้านงานพัฒนาหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านงานนิเทศการศึกษา
อยู่ในระดับมาก
3. ค่าสหสั มพั น ธ์ค าโนนิ คอลระหว่างชุดตั วแปรอิสระการบริห ารงานวิชาการกับ ชุด ตัวแปรตาม ผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีชุดที่ส่งผลซึ่งกันและกัน 4 ชุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ .849, .610, .534, และ .428
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : pakapol987@hotmail.com
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คาสาคัญ: ปัจจัยการบริหารวิชาการ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

Abstract
The purposes of this research were to study affect to ordinary national education test student in senior
high school. for the secondary education service area office. 36th, Phayao province and analyze the factors of
administration affect to ordinary national education test student in senior high school. for the secondary education
service area office. 36th, Phayao province include to find the relationship between the factors of administration
affect to ordinary national education test student in senior high school. for the secondary education service area
office. 36th, Phayao provinces. The samples of this research were 278 teachers who teach in the high school.
The tool used for collecting the data of this research was 5 rating scale questionnaires. The questionnaire was
inquired about the curriculum development and implementation, teaching and studying management,
Educational Supervision. It has the reliability for .95, .95 and .96 respectively. The statistical analyses of the
data are mean, standard deviation, Correlation coefficient and canonical correlation.
The findings of the study revealed that: 1) Results of ordinary national education test student in senior
high school. for the secondary education service area office. 36th mainly in moderately and fair. 2) Administration
in the curriculum development and implementation managementand and educational supervision of the school
for the secondary education service area office. 36th are at a high level. 3) The canonical correlation between
sets of independent variables of administration with the series of dependent variable. Results ordinary national
education test have the result for each other for 4 series, .849, .610, .534 and .428 which correlated widely
affects at .01.
Keywords: The factors of administration, Ordinary national education test, Student in senior high school

บทนา
กระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ส่ ง ผลกระทบทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเมืองของทุ กประเทศ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอันไร้ขีดจากัดที่เกิดขึ้น ทาให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดน ทุก
ประเทศในประชาคมโลกให้ความสาคัญและเร่งพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงและสามารถ
แข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในโลก จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ
ที่ผ่านมาประเทศไทยเห็นความสาคัญของการศึกษาโดยกาหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไว้ในกฎหมาย
และนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ อาทิ เช่น 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กาหนดนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ ให้ต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษา 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กาหนดให้การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์พร้อม และต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 3) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
2552-2559) กาหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
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การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ชั้น งานด้านวิชาการนับเป็นงานที่มีความสาคัญ อย่างยิ่ง เพราะ
จุดมุ่งหมายของการบริหารวิชาการอยู่ท่ีการสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจ ริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่
ต้องการ งานวิชาการเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพและความสาเร็จของสถานศึกษา ความสาเร็จของสถานศึกษามักจะพิจารณา
จากคุณภาพของผลผลิตคือ ตัวนักเรียน ดังนั้น คุณภาพของผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษาด้วยเหตุนี้การบริหารงานด้านวิชาการ จึงเป็นงานที่สาคัญของผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาโรงเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา มีปั ญ หาในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาคือ ผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึ ก ษา เขต 36 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ผลการทดสอบมี ดั งนี้ วิชาภาษาไทยได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 50.79 อยู่ ในระดั บ
ค่อนข้างดี วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้คะแนนเฉลี่ย 40.72 อยู่ในระดับปานกลาง วิชาภาษาอังกฤษได้
คะแนนเฉลี่ย 25.08 อยู่ในระดับพอใช้ วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 27.41 อยู่ในระดับปานกลาง วิชาวิทยาศาสตร์
ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 34.30 อยู่ ในระดั บ พอใช้ ซึ่ งเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ที่ ต้ อ งหาทางแก้ ไขเพื่ อ ให้ ค ะแนนผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นไปอยู่ระดับดี-ดีเยี่ยม หรือคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 60-100 คะแนน ดังนั้น สภาพ
เช่น นี้จึงสรุป ได้ ว่าเกิด จากปั ญ หาการบริห ารงานวิชาการของสถานศึ ก ษาที่มี ห น้าที่รับ ผิ ด ชอบ ควบคุ ม ดู แลผลิ ต
นักเรียนที่มีให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่มีผลต่อการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพผลการทดสอบการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานของนั ก เรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ท่ี 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จังหวัดพะเยา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การบริห ารงานวิ ชาการที่ มี ผ ลต่ อ การทดสอบการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานของ
นักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่มีผลต่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
ปั จ จั ย ด้ า น ง า น พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
และการนาหลักสูตรไปใช้
1. การวิเคราะห์หลักสูตร
2. การจัดประมวลการสอน
3. การจัดแผนการสอน
4. การจัดตารางสอน
5. การจัดชั้นเรียน
6. การจัดครูเข้าสอน
7. การประเมินหลักสูตร

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1. คะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาภาษาไทย
2. คะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาคณิตศาสตร์
3. คะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาวิทยาศาสตร์
4. คะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
5. คะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ปัจจัยด้านงานการจัดการเรียนการสอน
1. การวางแผนการสอน
2. การจัดทาแผนการสอน
3. การเตรียมการสอน
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
5. การเลือกสื่อการสอน
6. การประเมินผล
ปัจจัยด้านงานนิเทศการศึกษา
1. การนิเทศชั้นเรียน
2. การนิเทศการสอน
สมมติฐาน
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี
6 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีการศึกษา 2559 จานวนทัง้ สิ้น 978 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อนในโรงเรีย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด พะเยา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้มาจากการสุ่มหลายขั้นตอน ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างรวม 278 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แบ่งเป็น 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ชื่อสถานศึก ษา สังกัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีจานวน 2 ข้อ (ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทั้ง 5
วิ ช าจากฐานข้ อ มู ล ตารางพั ฒ นาการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น ฐาน (O-NET) ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่มผี ลต่อพฤติกรรมการบริหารวิชาการของสถานศึกษา จาแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านงานพัฒนาหลักสูตรและนาหลักสูตรไปใช้
2. ด้านงานการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านงานนิเทศการศึกษา
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การหาคุณภาพของแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ แยกออกเป็นการหาค่าความตรง และค่าความเชื่อมั่น
1. ความตรง (Validity) การหาค่ า ความตรงของแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น มา
ด าเนิ น การหาค่ าความตรงเชิงเนื้ อ หารายข้ อ ท าได้ โดยการหาค่าดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective
Congruence)
2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) นาแบบสอบถามที่มีค่าอานาจจาแนกที่ยอมรับ ได้ม าหา ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้วธิ หี าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้อง
กับสมมติฐาน ดังนี้
1. สถิติบรรยาย ได้ค่าร้อยละ (Percentage) คะแนนเฉลี่ย (xˉ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ใช้ในการ
บรรยายข้อมูลระดับพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดพะเยา
2. สถิตทิ ดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis)

ผลการศึกษา
การศึกษาคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้ นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2558 วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยใน
ระดับค่อนข้างดี ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสัง คม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับพอใช้ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชุดตัวแปรอิสระของปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ การวิเคราะห์
หลักสูตร (X1) การจัดประมวลการสอน (X2) การจัดแผนการเรียน (X3) การจัดตารางสอน (X4) การจัดชั้นเรียน (X5)
การจัด ครูเข้าสอน (X6) การประเมิน หลั กสู ต ร (X7) การวางแผนการสอน (X8) การจัดท าแผนการสอน (X9) การ
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เตรียมการสอน (X10) กระบวนการจัดการเรียนการสอน (X11) การเลือกสื่อการสอน (X12) การประเมินผล (X13) การ
นิเทศชั้นเรียน (X14) การนิเทศการสอน (X15) มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับตัว
แปรตามผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวิชาภาษาไทย (Y1) คะแนนเฉลี่ยผล
การสอบวิชาคณิตศาสตร์ (Y2) คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (Y3) คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวิชาสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (Y4) คะแนนเฉลี่ยผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (Y5) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .101 ถึง .520
ยกเว้นจานวน 4 คู่ ที่ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามไม่สัมพันธ์กัน ได้แก่ การจัดชั้นเรียน (X5) กับคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบวิชาคณิตศาสตร์ (Y2) การจัดครูเข้าสอน (X6) กับคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ (Y2) การวางแผนการ
สอน (X8) กับคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ (Y2) การวางแผนการสอน (X8) กับคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์ (Y3)
เมื่อพิจารณาชุดความสัมพันธ์คาโนนิคอล จานวนทั้ง 5 ชุด ชุดตัวแปรที่มีค่าความแปรปรวนของสหสัมพันธ์
คาโนนิคอลผ่านเกณฑ์ และมีระดับนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .10 จานวน 4 ชุดตัวแปร ได้แก่ ชุดตัวแปรที่หนึ่งที่
สามารถอธิบายชุดตัวแปรปัจจัยการบริหารงานวิชาการและชุดตัวแปรผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ได้ประมาณร้อยละ 72 ชุดตัวแปรที่สองที่สามารถอธิบายชุดตัวแปรปัจจัยการบริหารงานวิชาการและชุดตัวแปรผล
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานได้ประมาณร้อยละ 37.2 ชุดตัวแปรที่สามที่สามารถอธิบายชุดตัวแปร
ปัจจัยการบริหารงานวิชาการและชุดตัวแปรผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานได้ประมาณร้อยละ 28.5
และชุดตัวแปรที่สี่ท่ีสามารถอธิบายชุดตัวแปรปัจจัยการบริหารงานวิชาการและชุดตัวแปรผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานได้ประมาณร้อยละ 18.3
ตัวแปรชุดที่หนึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ จานวน 13 ตัว คือ ตัวแปรการ
นิ เทศการสอน ตั ว แปรการนิ เทศชั้ น เรี ย น ตั ว แปรการประเมิ น หลั ก สู ต ร ตั ว แปรการเลื อ กสื่ อ การสอน ตั ว แปร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวแปรการเตรียมการสอน ตัวแปรการประเมินผล ตัวแปรการจัดประมวลการสอน
ตัวแปรการจัดแผนการเรียนตัวแปรการจัดครูเข้าสอน ตัวแปรการจัดทาแผนการสอน ตัวแปรการวางแผนการสอน
และตัวแปรการวิเคราะห์หลักสูตร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้างเท่ากับ -.867, -.819, -.815, -.741, -.585, .573, -.558,-.527, -.507, -.379, -.371, -.354 และ -.322 ตามลาดับ ตัวแปรผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้ น พื้ น ฐานที่ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาก มี จ านวน 3 ตั ว คื อ ตั ว แปรคะแนนเฉลี่ ย ผลสอบวิ ช าสั งคมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตัวแปรคะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาภาษาไทย และตัวแปรคะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์โครงสร้างเท่ากับ -.426, -.419 และ -.368 ตามลาดับ
ตัวแปรชุดที่สองแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ จานวน 3 ตัว คือ ตัวแปรการ จัด
ตารางสอน ตัวแปรการจัดทาแผนการสอน และตัวแปรการจัดชั้นเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้างเท่ากับ .844,
.406 และ .399 ตามลาดับ ตัวแปรผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ได้รับอิทธิพลมาก มีจานวน 5 ตัว
คือ ตัวแปรคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ตัวแปรคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ตัวแปรคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวแปรคะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ และตัวแปร
คะแนนเฉลี่ ย ผลสอบวิ ช าภาษาไทย โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ โครงสร้างเท่ ากั บ .475, .460, .438, .435 และ .327
ตามลาดับ
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ตัวแปรชุดที่สามแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ จานวน 7 ตัว คือ ตัวแปรการ
วิเคราะห์หลักสูตร ตัวแปรการจัดแผนการเรียน ตัวแปรการประเมินผล ตัวแปรการเตรียมการสอน ตัวแปรการจัดชั้น
เรียน ตัวแปรการจัดตารางสอน และตัวแปรการจัดประมวลการสอน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้างเท่ากับ -.659, .508, -.450, -.433, -.362, -.309 และ -.304 ตามลาดับ ตัวแปรผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่
ได้รับอิทธิพลมาก มีจานวน 1 ตัว คือ ตัวแปรคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้างเท่ากับ -.342
ตัวแปรชุดที่สี่แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการ จานวน 7 ตัว คือ ตัวแปรการวาง
แผนการสอน ตัวแปรการจัดทาแผนการสอน ตัวแปรกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวแปรการเลือกสื่อการสอน
ตั ว แปรการจั ด ประมวลการสอน ตั วแปรการจั ด แผนการเรีย น และตั วแปรการจั ด ครูอ าจารย์ เข้ าสอน โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์โครงสร้างเท่ากับ -.491, -.485, -.464, -.452, -.450, -.436 และ -.417 ตามลาดับ ตัวแปรผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ได้รับอิทธิพลมากมีจานวน 3 ตัว คือ ตัวแปรคะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาสังคม
ศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ตั วแปรคะแนนเฉลี่ ย ผลสอบวิ ช าภาษาไทย และตั วแปรคะแนนเฉลี่ ย ผลสอบวิ ช า
วิทยาศาสตร์ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้างเท่ากับ -.440, -.411, และ -.359 ตามลาดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
ได้ชุดตัวแปรการบริหารงานวิชาการที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จานวน 4 ชุดตัวแปร
โดยที่ชุดตัวแปรที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลสูงสุด ดังนั้น ปัจจัยด้านงานการพัฒนาหลักสูตรและการนาหลักสูตร
ไปใช้จึงส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาที่
ให้ความสาคัญในการประเมินหลักสูตร การจัดประมวลการสอน การจัดแผนการเรียน การจัดครูเข้าสอน และการ
วิเคราะห์หลักสูตร ส่งผลให้ผู้บริหารให้ความสาคัญในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ สาคัญของ
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิ่นวิเคราะห์สภาพ
เศรษฐกิจ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช (2551) มีการรวบรวม รายละเอียดวิชา ชั่วโมง
เนือ้ หาของรายวิชา และดาเนินการจัดรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน สภาพท้องถิ่น ให้นักเรียนได้มีโอกาส
เลือกเรียนได้ตามความสนใจสิ่งที่สาคัญอีกส่วนหนึ่งคือ การจัดครูให้เข้าสอนในรายวิชาที่ถนัดตามวิชาเอกของแต่ละ
คน การส่งเสริมให้จัดจานวนคาบที่สอนของครูแต่ละคนเท่า ๆ กัน จัดระยะคาบสอนให้มีความต่างเพื่อให้ผู้สอนได้
พักผ่อน ได้เตรียมสอนในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาหลักสูตรที่ผู้บริหารต้องให้ความสนใจคือ การประเมินผล
หลักสูตรที่ต้องติดตามกาหนดวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายในการประเมินหลักสูตร มีการสร้างเครื่องมือประเมิน
วิเคราะห์ รายงาน และสรุปผลการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร
จากผลการศึกษาปัจจัยการบริหารงานวิชาการที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ได้ชุดตัวแปรบริหารงานวิชาการที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จานวน 4 ชุดตัวแปร
โดยที่ชุดตัวแปรที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลสูงสุด ดังนั้น ปัจจัยด้านงานการจัดการเรียนการสอนจึงส่งผลต่อ
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญใน
การเลือกสื่อการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน การประเมินผล การจัดทาแผนการสอน
การวางแผนการสอน มีการตรวจสอบเนื้อหาประสบการณ์ ลาดับการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบสื่อการเรียน
และเครื่องมือประกอบการสอน มีการตรวจสอบแผนการสอนที่สมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริง มีการส่งเสริมแนะนาให้ครู
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วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้ครูทบทวน หรือตรวจสอบขั้นตอนการสอนและการประเมินผล ส่งเสริมให้
ครูเลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูเลือกสื่อที่ใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูมีการประเมินคุณภาพของสื่อที่ใช้ในการประกอบการ
เรียนการสอนส่งเสริมให้ครูเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ และเกณฑ์ (ตัวชี้วัด) ที่เหมาะสม ในการประเมินผลการเรียน และ
ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์และกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรู้ ความสามารถที่ นักเรียนได้รับ จากปัจจัย
ทางการบริหารงานวิชาการทั้ง 13 ปัจจัยดังกล่าว จึงส่งผลให้ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานดีตามไป
ด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ปัจจัยการบริหารงานวิชาการการนิเทศการสอน การนิเทศชั้นเรียน การประเมินหลักสูตร การเลือกสื่อ
การสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน การประเมินผล การจัดประมวลการสอน การจัด
แผนการเรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดทาแผนการสอน การวางแผนการสอน และการวิเคราะห์หลักสูตรสูง เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ควรให้ความสาคัญต่อปัจจัย
ทางการบริหารงานดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากมีอทิ ธิพลต่อผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ
2. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ทงั้ สองวิชาได้รับอิทธิพล
ต่อปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการน้อย ดังนั้น เพื่อให้ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ในทุกวิชาเพิ่มสูงขั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากตารางสอน
3. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ควรออกนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาให้ความสาคัญกับปัจจัยการบริหารงานดังต่อไปนี้ การนิเทศการสอน การนิเทศชั้นเรียน การประเมิน
หลักสูตร การเลื อกสื่อการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมการสอน การประเมิ นผล การจัด
ประมวลการสอน การจัดแผนการเรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดทาแผนการสอน การวางแผนการสอน และการ
วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้ระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉลี่ยของเขตพื้นที่สูงขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้คาปรึกษาและช่วยแนะนา
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต อาจารย์ท่ีปรึกษา ที่กรุณ าให้
ค าแนะน า ข้ อ คิ ด และแนวทางที่ ถู ก ต้ อ งอั น เป็ น ประโยชน์ ตลอดจนช่วยแก้ ไขข้ อ บกพร่อ งต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด จากการ
ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ซึ่งทาให้ผู้วิจัยได้ความรู้ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการทาวิจัยครั้ง
นี้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Factors affecting to the effectiveness of educational administration under
chiang rai primary educational service area 3
กิตติพงษ์ อินสุขิน1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Krittipong Insukhin 1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการการบริหารงานของโรงเรียนใน
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ป ระถมศึ ก ษาเชียงราย เขต 3 (2) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลในการ
บริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ป ระถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (3) เพื่ อสร้างสมการพยากรณ์
ประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กลุ่มตัวอย่างใน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ผู้ ส อน จ านวน 322 คน ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ จากผลการศึกษา พบว่า (1)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านผู้บริหาร รองลงมา คือ ด้านครู และด้าน
ที่มีระดับต่าสุด คือ ด้านนักเรียน (2) ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ รองลงมา คือ บริหารงานบุคคล และระดับต่าสุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป และ(3) สมการพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า
ปัจจัยด้านครู (X2) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) ปัจจัยด้านทรัพยากร (X5) ปัจจัยด้านนักเรียน (X3) และปัจจัยด้านหลักสูตร
(X6) สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนได้ มีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .866 มีอานาจ
การพยากรณ์รอ้ ยละ 75.10 สร้างสมการพยากรณ์ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = .859 + .352X2 + .290X1 + .230X5 +.137X3+.086X6
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .463X2 + .297X1 + .211X5 + .171X3 + .116X6
คาสาคัญ: ปัจจัย, ประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียน
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Abstract
The purposes of this study were ( 1 ) to study the effectiveness of educational administration under
chiang rai primary educational service area 3 (2) to study the factors affecting the effectiveness of educational
administration under chiang rai primary educational service area 3 (3) to create an equation for predicting the
effectiveness of educational administration under chiang rai primary educational service area 3 . The sample in
this study was administrators and teachers, totaling 3 2 2 , were under chiang rai primary educational service
area 3 . The instruments for collecting data was questionnaire. The collected data were analyzed by means of
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s Product moment, and multiple linear
regression analysis.
The findings were as follows: (1 ) Factors affecting to the effectiveness of educational administration
under chiang rai primary educational service area 3 and overall were at a high level. The highest score was the
executive, the lowest was the teacher, and the lowest was the student. ( 2 ) Effectiveness of educational
administration under chiang rai primary educational service area 3 overall and individual aspects are at a high
level in all four aspects.The highest score was in academic administration, followed by personnel management.
And the lowest level is the general administration. ( 3 ) Equation for predicting the factors affecting to the
effectiveness of educational administration under chiang rai primary educational service area 3 teacher factors
(X2), management factors (X1), resource factors (X5), student factors (X3), and curriculum (X6) factors can predict
the effectiveness of school administration. The correlation coefficient of .8 6 6 had the power of prediction of
7 5 .1 0 . The equation for predicting the effectiveness of educational administration under chiang rai primary
educational service area 3 was as follows:
Equation of raw score. Y = .859 + .352X2 + .290X1 + .230X5 +.137X3+.086X6
Equation in standard form Z = .463X2 + .297X1 + .211X5 + .171X3 + .116X6
Keywords: Factors, Effectiveness of educational administration

บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญ ของการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อยกระดับคุณ ภาพประชากรและเพิ่ มขีด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระหว่างประเทศในสังคมที่มุ่งสู่การพัฒนาและเป็นกระบวนการที่สามารถ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ให้ ผู้ เรียนพร้อ มที่จ ะท าประโยชน์ แก่สังคม การจัด การศึ กษาซึ่ง เป็ น กระบวนการที่มี ระบบ มี
เป้าหมายชัดเจน คือการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้านไมว่าจะเป็นด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม
ความคิด การประพฤติปฏิบัติโดยคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพนี้จะทาให้ สังคมมีความมั่นคง สงบสุขเจริญ ก้าวหน้าทัน
โลกแข่งขันกับสังคมอื่นในเวทีระหว่างประเทศได้ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ง
เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา ความรู้คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตอยู่ ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมี
ความสุข โดยเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมต้อง
อาศัยกาลังคนเป็นปัจจัยสาคัญและคนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการศึกษา
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ดังนั้น การบริหารโรงเรียนซึ่งมีเป้าหมายสาคั ญอยู่ท่ีคุณภาพของผู้เรียน และการบริหารโรงเรียนเป็นแหล่ง
พัฒนาประชากรของประเทศที่สาคัญยิ่ง เป็นหน่วยงานที่ใช้ทรัพยากรจานวนมาก ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ หาก
การจัดการบริหารในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ผลผลิตของโรงเรียนคือนักเรียนที่สาเร็จออกไปย่อมมีประสิทธิภาพต่า
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศที่ล่าช้าตามไปด้วย เนื่องจากผลผลิตของการจัดการศึกษานั้น และนอกจากนี้การ
บริหารโรงเรียนตามนโยบายของรัฐเป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งกาหนดให้มีการกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้ านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่ ว ไป (ปวี น า เหล่ าลาด, 2556) เพราะฉะนั้ น การจั ด การศึ ก ษาจึงจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ระบวนการประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได มีความร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังและโรงเรียนจะต้อง
ทาหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดให้โรงเรียนต้องมี
การตรวจสอบคุณ ภาพการดาเนินงานของตนเอง และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมิน
ภายนอก ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้โรงเรียนต้องกาหนดระบบคุณภาพของตนเอง และระบบดังกล่าวต้องนาไปสู่ ผลการ
ดาเนิน งานที่มี คุ ณ ภาพตามความต้ องการของผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสี ย การประเมิน คุ ณ ภาพโรงเรียนเป็น การประเมิ น
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีการกาหนดบทบาท หน้าที่ในการทางานแตกต่างกันไปตามบริบท
ที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่
จากรายงานสรุปผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2558 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 มีผลการดาเนินงานภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ กลยุทธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่าจุดเน้นของการดาเนินงานด้าน
ผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบระดับชาติ (NT)คือความสามารถทางภาษา ด้านการคิดคานวณ
ด้านการใช้เหตุผลและชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ความสามารถด้านการอ่าน ยังมีผลการดาเนินงานที่ต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนดและจากผลการประเมินคุณภาพขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2557 พบว่า
ในปี การศึ กษา 2555 ผลการประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของผู้เรียนระดั บ ชั้นประถมศึ กษาปีท่ี 3 ( National
Testing : NT )ทั้งสามด้านเฉลี่ยเท่ากับ 43.45 ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสามด้าน
เฉลี่ยเท่ากับ 44.09 และปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสามด้านเฉลี่ยเท่ากับ 45.06
และซึ่งผลสัมฤทธิ์ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 (ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2558 กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2558, หน้า 95) และผลการ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยกลางระดับชาติ(ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2558 กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2558, หน้า 97-101) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า คุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียนในสั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน
ภาพรวมมีคุณภาพการศึกษาที่ยังต้องปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีบทบาทและส่วนรับผิดชอบร่วมกันแก้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตาม
ความมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
จากสภาพปั ญ หาดั งกล่ าว ผู้ วิจัย เกิด ค าถามการวิจัย ว่าจะมี ปั จ จัย ใดบ้างที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลในการ
บริ ห ารงานของโรงเรี ย น ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีประสิทธิพลต่อการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนและ
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หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการบริหารและกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนและผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นและนาไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการการบริหารงานของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (3) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
งานวิจัยนี้มีสมมติฐาน (1) ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านนักเรียน ปั จจัยด้านบรรยากาศ
ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านหลักสูตร ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 3 และมี ค วามสั ม พั น ธ์กั น ทางบวกกั บ ประสิ ท ธิผ ลการบริห ารของโรงเรีย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (2) ปัจจัยดัานผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้าน
นักเรียน ปัจจัยด้านบรรยากาศปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านหลักสูตรส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารของ
โรงเรียนอย่างน้อย 1 ปัจจัย สามารถทานายประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครัง้ นีค้ ือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จานวน 322 คน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 6 ปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.108) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ( x = 4.32) ปัจจัย
ด้านครู ( x = 4.15) ปัจจัยด้านบรรยากาศ ( x = 4.14) ปัจจัยด้านทรัพยากร( x = 4.08) ปัจจัยด้านหลักสูตร( x = 4.06)
และปัจจัยด้านนักเรียน( x = 3.84) ตามลาดับ ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ( x = 4.32) ด้านการ
บริหารงานบุคคล ( x = 4.24) ด้านการบริหารงานงบประมาณ( x = 4.16) และด้านการบริหารงานทั่วไป ( x = 4.14)
ตามลาดับ และจากผลการวิเคราะห์การถดถอยหพุคูณและสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ปัจจัยด้านครู (X2) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1)
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ปัจจัยด้านทรัพยากร (X5) ปัจจัยด้านนักเรียน (X3) และปัจจัยด้านหลักสูตร (X6) เป็นตัวแปรพยากรณ์ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
เท่ ากั บ .866 สามารถร่ว มพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิผ ลการบริห ารของโรงเรีย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ร้อยละ 75.10 อย่างมี นัยสาคั ญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 และสามารถสร้ างสมการ
พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = .859 + .352X2 + .290X1 + .230X5 +.137X3+.086X6
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .463X2 + .297X1 + .211X5 + .171X3 + .116X6

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านผู้บริหาร รองลงมา คือ ด้านครู
และด้านที่มีระดับต่าสุด คือ ด้านนักเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนในสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ด้านที่มีคะแนนสูงสุด คือ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ รองลงมา คือ บริหารงานบุคคล และด้านที่มีระดับต่าสุด คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป และจาการการ
วิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน (Stepwise multiple regression analysis) เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า
ปัจจัยด้านครู (X2) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (X1) ปัจจัยด้านทรัพยากร (X5) ปัจจัยด้านนักเรียน (X3) และปัจจัยด้านหลักสูตร
(X6) สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนได้ มีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .866 มีอานาจ
การพยากรณ์ร้อยละ 75.10 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 คือ ปัจจัยปัจจัย
ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้ านนักเรียน ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้าน
หลักสูตร ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนอย่างน้อย 1 ปัจจัย สามารถทานายประสิทธิผลการบริหารของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสิทธิ์ ปาน
นูน (2551, หน้า 111-112) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี พบว่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนในฝัน โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผลต่อ โรงเรียนในฝันเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน
ทรัพยากร ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับชุลี รุ่งพานิช (2552, หน้า 179180) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกั ดสานัก งานเขตพื้ นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี 5 ปัจจัยเรียงตามลาดับค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปมาตรฐาน (Beta) จาก
มากไปหาน้อยคือปัจจัยทักษะด้านการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (Beta = 0.332) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการรู้จัก
วางแผน (Beta = 0.257) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความกระตือรือร้น (Beta = 0.163) ทักษะด้านมโนภาพ (Beta =
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0.137) และแรงจู ง ใจ ใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง (Beta = 0.118) สามารถร่ว มกั น อธิ บ ายความ
แปรปรวนประสิทธิผลการบริหาร งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 79
ซึ่งจากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีข้อค้นพบที่ควรนามาอภิปรายผลตาม
ความมุ่งหมายและสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
(1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลาดับจาก
มากไปหาน้ อ ย คื อ ปั จ จั ย ด้ านครู ปั จ จั ย ด้ านผู้ บ ริห าร ปั จ จัย ด้ านทรัพ ยากร ปั จ จั ย ด้ านนั ก เรีย น และปั จ จั ย ด้ าน
หลักสูตรที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากว่า ความสาเร็จขององค์กรในฐานะที่เป็นระบบหนึ่งของสังคมในการที่
จะบรรลุถึงจุดประสงค์ที่กาหนดไว้โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและวิธีการที่มีอยู่ทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
และสมาชิกขององค์การสามารถปรับตัวและสร้างให้องค์การดารงอยู่ต่อไปได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Callwell และ
Spriks (1990) ที่ได้กล่าวถึงเกณฑ์ประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ 6 ด้าน จานวน 43 รายการ ซึ่งเป็นระบบ
อุดมคติ โดยโรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะมีไม่ครบทุกรายการ แต่ก็มีประโยชน์ในการที่จะใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการวัด
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนได้ และสรุปถึงลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นจะมีองค์ประกอบที่
ส าคั ญ ๆ อยู่ 4 เรื่ อ งใหญ่ ๆ คื อ (1) เน้ น เรื่อ งการเรีย นการสอน โดยผู้ บ ริห ารจะต้ อ งเป็ น ผู้ น าทางการศึ ก ษา (2)
ความสามารถได้รับการตรวจสอบได้ทั้งจากท้องถิ่น จากภาครัฐและจากส่วนกลาง ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องบริหารภายใต้
กรอบของท้องถิ่น ของรัฐและของส่วนกลาง ซึ่ งอยู่ในรูปของกฎ ระเบียบนโยบายและการจัดลาดับความสาคัญ (3)
การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมจากครู ผู้ปกครองและนักเรียน (4) มีการวางแผนที่พัฒ นาในวิชาชีพ เนื่องจากการ
บริหารแบบกระจายอานาจต้องการให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในการกาหนด
จุดมุ่งหมายของโรงเรียนการกาหนดนโยบาย การจัดลาดับความสาคัญ การจัดสรรทรัพยากร กระบวนการเรียนการ
สอนการประเมินผลที่เหมาะสม
(2) ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้านโดยเรียงลาดับดังนี้ คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ที่
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากประสิทธิผลหรือความสาเร็จการบริหารงานวิชาการของแต่ละสถานศึกษานั้นขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่สาคัญหลายองค์ประกอบทั้งที่เป็นบุคลากรงบประมาณสิ่งแวดล้อมชุมชนและอื่น ๆ ที่องค์ประกอบ
สาคัญในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาแต่ละแห่งประสบความสาเร็จในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของ
การศึกษา โรงเรียนส่วนมากได้รับการสนับสนุนองค์ประกอบด้านปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านผู้บริหาร ครูบุ คลากรทาง
การศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีการตรวจสอบติดตามและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ มีงบประมาณที่เพียงพอ
เหมาะสมกั บ ความต้ องการของโรงเรียน ผู้ ป กครอง ชุมชนและผู้มี ส่ วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับ สนุน การจั ด
การศึกษาเห็นความสาคัญของความร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ
ประสบความสาเร็จ สามารถดารงอยู่และเป็นที่ยอมรับต้องสัมพันธ์กันกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นปัจจัย
สาคัญต่อการพิจารณาเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ประสิทธิผลจึงเป็นการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จที่ตั้งไว้
โดยใช้ทรัพ ยากรให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการหรือผลที่เกิดจากการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายขององค์การและมีเกณฑ์การวัดประสิทธิผลให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของณั ฏฐนั นท์ มันตะพงศ์ (2554, หน้ า 106-110) ได้ท าการศึก ษาเรื่องประสิท ธิภาพการบริห ารงานของ
โรงเรีย นชลประทานสงเคราะห์ จั งหวั ด นนทบุ รี ผลการวิจั ย พบว่ า บุ ค ลากรมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการ
บริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ
ด้ านการบริห ารงานทั่ วไป ด้ า นการบริห ารงานวิ ช าการ ด้ านการบริห ารงานบุ ค คลด้ านการบริห ารงบประมาณ
ตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนทั้ง 6 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้าน
ผู้ บ ริห าร ปั จจั ย ด้ านครู ปั จ จั ย ด้ านหลั ก สู ต ร ปั จ จั ย ด้ านบรรยากาศ ปั จ จั ย ด้ านทรัพ ยากร และด้ านนั ก เรีย น กั บ
ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนพบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 คือปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านนักเรี ยน ปัจจัยด้านบรรยากาศ
ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านหลักสูตร ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 3 และมี ค วามสั ม พั น ธ์กั น ทางบวกกั บ ประสิ ท ธิผ ลการบริห ารของโรงเรีย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาได้มีการ
จัดศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กาหนดให้มีการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาและก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
สถานศึกษาจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทั้งสถานศึกษา
ทุกแห่งต้องตระหนักถึงความสาคัญในการนามาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานและพัฒนาให้
บรรลุตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้นอกจากนี้สถานศึกษาต้องเตรียมความพร้ อมเพื่อรับการประเมินจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตลอดทั้งต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้นาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อกระตุ้นในครู
ตระหนักถึงความสาคัญ และให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาจึงทาให้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกับประสิทธิผลการบริหารของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ ทางบวกใน
ระดับสูงและสอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสิทธิ์ ปานนูน (2551, หน้า 111-112) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในฝันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่าความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนในฝัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับที่ค่อนข้างสูง ได้แก่
ปั จ จั ย ด้ า นครู ปั จ จั ย ด้ า นนั ก เรี ย น ปั จ จั ย ด้ า นหลั ก สู ต ร ปั จ จั ย ด้ า นบรรยากาศ ยกเว้ น ปั จ จั ย ด้ า นทรั พ ยากรมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกระดับปานกลาง และปัจจัยด้านผู้บริหารมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดั บค่อนข้างต่ากับ
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีโดยภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .01
ปั จ จั ยด้ านครูเป็ น ตั วแปรที่ดี ท่ีสุ ด ที่ ส ามารถพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิผ ลการบริห ารงานของโรงเรีย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านครู มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เนื่องจากครูเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียน ครูผู้สอนจะต้องเป็นแบบอย่ างที่ดีให้กับนักเรียน และการ
จัดการศึกษาได้กาหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านครูผู้สอน มาตรฐานที่ 9 กาหนดให้ครูมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวุฒิ มีความรูค้ วามสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอ
จึงทาให้ปัจจัยด้านครูผู้สอน เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (วิรัตน์ พงษ์มิตร และคณะ, 2557, หน้า 123) สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของอภิญญา ใจมิภักดิ์ (2558, หน้า 109) พบว่า ปัจจัยด้านการเรียนรู้ของครูเป็นตัวแปรที่ดีท่ีสุดที่สามารถพยากรณ์
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรีย นดี ป ระจ าต าบล สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 1 และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจาตาบล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปัจจัยด้านผู้บริหารเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รองจากปัจจัยด้านครู จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กล่าวคือ ผู
บริหารโรงเรียนเปนผูท่ีมีบทบาทสาคัญในการดาเนินการบริหารหรือพัฒนางานดานตาง ๆ ของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุ
ประสงคที่ตั้งไว ดังนั้น ผูบริหารจะตองฝกฝนและพัฒนาตนเองใหเปน ผูมีความรูความสามารถนาการเปลี่ยนแปลงมา
สูโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีคุณลักษณะด้านส่วนตัวด้วยและคุณลักษณะทางด้านวิชาชีพที่ดีได้แก่บุคลิกภาพ
มีวินัยกระตือรือร้นในการทางาน มีความรู้ความสามารถมีทักษะและเทคนิควิธีการทางบริหาร มีคุณธรรมจริยธรรม
ประพฤติตนแบบอย่างที่ดีมีความศรัทธาในอาชีพมนุษย์สัมพันธ์ดีและวิสัยทัศน์กว้างไกลและสานั กงานคณะกรรมการ
ศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้กาหนดคุณลักษณะทางการบริหารของผู้บริหารไว้ คือ มีความสามารถในการสื่อสาร มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษ ยสั มพั นธ์ มีนิสัยในการทางานมีความสามารถในการจัดการ มี ความยืดหยุ่น และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สอดคล้องกับผลการวิจัยของเสกสิทธิ์ ปานนูน (2551, หน้า 111-112) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 1)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝันสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก
ยกเว้นปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษามี การรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพวนา วิภักดิ์ (2551, หน้า 80-81) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นา
ทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย พบว่า 1) ภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
ต่างกันมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปั จ จั ย ด้ านทรัพ ยากรเป็ น ตั วแปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการบริห ารงานของโรงเรีย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รองจากปัจจัยด้านผู้บริหาร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ด้านทรัพยากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิท ธิผลการบริหารงานของโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 กล่าวคือ ปัจจัยด้านทรัพยากรเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลงานของโรงเรียน และทั้งนี้การที่โรงเรียนจะมี
ประสิ ท ธิผ ลย่ อ มมาจากการโรงเรีย นมี ท รั พ ยากรที่ เพี ย งพอและเหมาะสมต่ อ การบริห ารงานทั้ ง ทรั พ ยากร คน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมมาช่วยบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพได้
ดังนั้นทรัพยากรต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่มีค่าต่อการพัฒนาโรงเรียนอย่างยิ่ง โดยทรัพยากรทางการศึกษามีอยู่หลายด้านต่าง
ๆ กันซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษา (วิรัตน์ พงษ์มิตร และคณะ, 2557, หน้า 125)
ปั จ จั ย ด้ า นหลั ก สู ต รเป็ น ตั ว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการบริห ารงานของโรงเรีย นในสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รองจากปัจจัยด้านทรัพยากร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ด้านหลักสูตรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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กล่าวคือ หลักสูตรมีความสาคัญมากที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษาเป็นหัวใจสาคัญที่จะกาหนดวิธีการดาเนินชีวิต
ให้แก่ผู้เรียน โดยลักษณะของหลักสูตรการศึกษามีความหลากหลายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละคนและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข
ประสบความสาเร็จในชีวิตและช่วยให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกัน การรู้จักบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เอา
เปรียบสังคม สามารถเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเห็นความสาคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน การที่โรงเรียนจะมีการพัฒนาในด้าน
ต่ าง ๆ อั น จะน ามาซึ่ งประสิ ท ธิผ ลของโรงเรีย น (วิรัต น์ พงษ์ มิ ต ร และคณะ, 2557 หน้ า 124) และสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดารงชีวิตและการประกองอาชีพ
ตลอดจนเพื่ อการศึ ก ษาต่ อ จึงท าให้ ปั จจัยที่ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลการบริห ารของโรงเรียนด้ านหลัก สู ตรส่งผลต่ อ
ความสาเร็จของโรงเรียน นักเรียนจบตามหลักสูตรที่สถานศึกษากาหนด
ปัจจัยด้านนักเรียนเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รองจากปัจจัยด้านหลักสูตร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านนักเรียน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 กล่าวคือ
นักเรียนเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญและสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพราะการที่โ รงเรียนจะมี
ประสิทธิผลย่อมมาจากการดาเนินการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมี
ความเป็นไทย โดยมีมาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกาหนดเพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดครูมีหน้าที่อานวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาตนเองเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ค านึ งถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
กระทรวงศึกษาธิการ (2545) เกี่ยวกับคุณ ลักษณะอันพึ่งประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั กราช 2544 โดยเป็ น การมุ่ งให้ ผู้ เรียนเป็ น คนดี มี ปั ญ ญา มี ค วามสุ ข และมี ค วามเป็ น ไทย การตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษาด้ วยการประเมินคุณ ภาพระดับชาติ เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้ทราบถึงคุณ ภาพของนักเรียนโดย
ผู้เรียนจะต้องเห็นคุณค่าของตนเองมีความคิดสร้างสรรค์มีความรู้อันเป็นสากลมีทักษะและกระบวนการรักการออก
กาลังกายมีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทยมีจิต สานึกในการอนุรักษ์
ภาษาไทยรักประเทศชาติและท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 พบว่า มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ซึ่งจากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ปัจจัยด้านครูเป็นตัวแปรที่ดีท่ีสุดที่
สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน ดังนั้น ควรมีการกากับให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
พัฒนาบุคลากร รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและการจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เพี ยงพอ และสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ควรส่งเสริมให้ผู้บริห ารได้มีการพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผลต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบในแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และควร
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ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้านในเชิงคุณภาพ ทั้งในระดับโรงเรียนหรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน การบริหารพั ฒ นาโรงเรียนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลั ยพะเยา ครู อาจารย์ ที่
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ค้นคว้าด้วยตัวเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ผลการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ ด้วยกิจกรรม
“เพิ่มเวลารู”้ พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) ของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
The Performance of The Policy to Moderate Class More Knowledge of School
Under the Lamphun Primary Educational Service Area Office 1
ดอกไม้ ทองชัย1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Dokmai Thongchai1* and Sunthon Khlai-um2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาผลการด าเนิ น งานตามนโยบาย “ลดเวลาเรีย น เพิ่ ม เวลารู้ ” ด้ ว ย
กิจกรรม “เพิ่ ม เวลารู้ ” พั ฒ นา 4H (Head Heart Hand Health) ของโรงเรียนในสังกัด สานัก งานเขตพื้ นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ในการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่ม
เวลารู้” พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 จานวน 184 คนผู้บริหารสถานศึกษา 92 คน และครูวิชาการผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม 92
คน
จากการศึกษาผลการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” พัฒนา
4H (Head Heart Hand Health) ของโรงเรีย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าพู น เขต 1 ใน
ภาพรวมผลการดาเนินงานทั้ง 4 กิจกรรม อยู่ในระดับมาก ทุกกิจกรรม กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรม
พัฒ นาสุขภาพ (Health) รองลงมา คือ กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒ นาทักษะการปฏิบั ติ (Hand) และ
กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) ตามลาดับ
การศึก ษาปัญ หาและข้อ เสนอแนะในการดาเนิน งาน พบว่า 1) กิจกรรมพั ฒ นาสมอง (Head) กิจกรรมมี
จานวนค่อนข้างน้อย ไม่มีความชัดเจนและไม่ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแตกต่างกัน
และขาดความต่อเนื่อง ควรประชุมชี้แจงครูให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของกิจกรรม ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและจัดอย่างต่อเนื่อง 2) กิจกรรมพัฒ นาจิตใจ การจัดกิจกรรมไม่
เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน ไม่มีความต่อเนื่องและขาดการติดตามอย่างเป็นระบบ ควรจัดกิจกรรมให้มีความเชื่อมโยง
กั บ ชีวิต ประจ าวัน ปฏิ บั ติ เป็ น กิจวัต ร อย่ างต่ อ เนื่ อ ง มี ระบบการติ ด ตามที่ ดี 3) กิจกรรมพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน ใช้เวลาและงบประมาณค่อนข้างมาก และไม่สามารถนาไปต่อยอดสู่งานอาชีพได้
ควรวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งครู และนักเรียน กาหนดระยะเวลาให้เหมาะสมและสามารถนาไปต่อยอดสู่งาน
อาชีพได้ 4)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ นักเรียนขาดทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม ควรจัดในรูปแบบบูรณา
การ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนามให้มากขึ้น ทุกกิจกรรมต้องมีการประชุม เสวนา เพื่อทบทวนหลั งการ
ปฏิบัติงาน
คาสาคัญ: นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Abstract
The purposes of this independent study were 1 ) to study performance of "Moderate Class, More
Knowledge" policy by "More know" the 4 H (Head, Heart, Hand and health) development activities of schools
under Lamphun Primary Educational Service Area Office 1 2 ) to study problems and suggestions for
implementation of "Moderate Class, More Knowledge" policy by "More know" the 4 H (Head, Heart, Hand and
health) development activities of schools under Lamphun Primary Educational Service Area Office 1 . The
population in this study consisted of 184 persons.
The results of this study found that performance of "Moderate Class, More Knowledge" policy by "More
know" the 4 H (Head, Heart, Hand and health) development activity of schools under Lamphun Primary
Educational Service Area Office 1 , as a whole and 4 aspects, were at the high level as follows: Heath
development activities (Health), Mental development activities (Hearth), practical skills development activities
(Hand), and brain development activities (Head).
The problems and suggestions as follows 1) For brain development activities (Head), the school had a
few brain development activities (Head) that unclear, not directly targets, and lack of continuity for students who
had different learning potential, the solutions are the administrators should explain teachers to understand
purpose of activities including meeting, planning for doing activities continuously. 2 ) For Mental development
activities (Hearth), the schools did not activities according to daily life, lack of continuously, not monitor so that
the schools should do activities according to daily life and monitoring continuously. 3 ) For practical skills
development activities (Hand), the students did not participate in activities planning, spending more time and
budgeting for career skills that the solution is the schools and students should make a plan and time period
activities for career skills. And 4 ) For Heath development activities (Health), the students lack health practical
skills in the field, the solution is the schools should organize health activities for students by integrated practicing
in the field.
Keywords: Moderate Class, More Knowledge policy
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บทนา
จากพระราชด ารัส ของสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในเรื่อ งการศึ ก ษาว่าการจั ด
การศึกษาต้องดูภาพรวมทัง้ ประเทศ เพราะทุกวันนีก้ ารศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนือ้ หาบาง
เรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชดาริให้มีการนาองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและพล
ศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ หมายถึง การฟัง การคิด การถามและการเขียน มาใช้ในการจัดการศึกษา
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ม.ป.ป., หน้า 1) และจากการประชุมทางการศึกษามีข้อเสนอแนะ
สอดคล้องกับพระราชดารัสดังกล่าว ที่ช้ีให้เห็นว่าระบบการศึกษาของชาติไม่ได้เป็นไปตามความมุ่งหมายและหลักการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ที่กล่าวไว้ในมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให้เป็น มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญ ญา ความรู้ และคุณ ธรรม มี จริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข เพราะข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ คือ ครูไม่ควรแต่สอนเนื้อหาหรือยึดหนังสือเรียนเป็นหลัก แต่ควรสอนวิธีการ
เข้าสู่เนื้ อหาสาระ ด้ว ยเหตุท่ีมี ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิด ขึ้นตลอดเวลา หากครูยังคงสอนโดยยึดแต่ ตารา
นักเรียนก็จะได้แต่ความรู้เก่า ๆ ไม่ทันกับเหตุการณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเรียนของนักเรียนที่
ต้องเรียนหนัก ไม่มเี วลาในการออกกาลังกาย หรือมีกจิ กรรมด้านสุนทรียะต่าง ๆ ส่งผลให้เด็กนักเรียนกลายเป็นมนุษย์
“Gen Y” ที่มีโลกส่วนตัวสูง มีบุคลิกภาพที่แปลกแยกจากสังคม รู้ทุกเรื่องแต่คิดเองไม่เป็น ทางานร่วมกับคนอื่นไม่ได้
ฯลฯ มากมายสารพัดปัญหาที่ส่งผลให้รัฐบาลต้องมีการปฏิรูประบบการศึกษาของไทย (วัลภา เล็กวัฒนานนท์ , 2558,
หน้า 22)
รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
(Moderate Class, More Knowledge) คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการลดเวลาเรียนภาควิชาการลง
แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ โดยครูต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
การดาเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่
การปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จ และให้สรุปรายงานผลการดาเนินงานเผยแพร่ผลการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการด าเนิ น การในปี ก ารศึ กษา 2559 แต่ จากการรายงานผลการด าเนิ น งาน ของส านั กทดสอบทาง
การศึกษา ที่ระบุว่า ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน สรุปได้ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ตามโครงการในภาพรวมผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม ผู้เรียนกล้าแสดงออก และผู้เรียนร่วมเสนอผลการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามลาดับ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559, สื่อออนไลน์) ซึ่งผลการรายงาน
ดังกล่าวยังมีประเด็นที่ขัดแย้งกับผลการรายงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามผลการ
ดาเนินงาน และรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยพบว่าภาพรวมครูส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่ถนัด
ออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงหลักสูตรสู่การปฏิบัติในช่วงเพิ่มเวลารู้โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ ผู้บริหารโรงเรี ยน
ต้องชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูหลายครัง้ แต่ก็ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นนโยบายใหม่ โรงเรียนหลาย
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แห่งดาเนินโครงการโดยไม่มั่นใจผลลัพธ์เท่าที่ควร ไม่มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ (ขติยา มหาสินธ์ , 2559, สื่อ
ออนไลน์)
จากประเด็นข้อขัดแย้งในการรายงานผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจและตระหนักในความสาคัญของการ
ดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ทุกโรงเรียนต้องดาเนินการจัดให้บรรลุตามเป้าหมาย ผู้วิจัยจึง
กาหนดหัวข้อการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลา
รู้” พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต
1 คื อ กิ จ กรรมพั ฒ นาสมอง (Head) กิ จ กรรมพั ฒ นาจิต ใจ (Heart) กิจ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ (Hand) และ
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) และนาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของนโยบาย
ที่กาหนดไว้

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” พัฒนา
4H (Head Heart Hand Health) ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ในการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้”
พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health)

กรอบแนวคิด
แนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
การด าเนิ น การจั ด โครงสร้ า งเวลาเรี ย น
ตารางเรียน และการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพิ่ ม เวลารู้” โดยมุ่ งเน้ นการพั ฒ นา
สมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะ
การปฏิบัติ (Hand) และ พั ฒ นาสุขภาพ ( Health)
เชื่อมโยงกับหลักสูตร และนับเวลาให้ในการทา
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
เวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย
“ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้”
พั ฒ นา 4 H ( Head Heart Hand Health) ของโรงเรี ย น
สังกัดส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต 1
4 กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head)
2. กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart)
3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand)
4. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health)

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาครั้งนี้ เป็ น การศึ ก ษา เรื่อ งผลการด าเนิ น งานตามนโยบาย “ ลดเวลาเรีย น เพิ่ ม เวลารู้ ” ด้ ว ย
กิ จ กรรม “เพิ่ ม เวลารู้ ” พั ฒ นา 4H (Head Heart Hand Health) ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 คือ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) ซึ่งผู้วจิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาและครู ในโรงเรียนสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 จานวน 119 โรงเรียน จาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 119 คน และครู
719 คน รวมประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ รวมทัง้ หมด จานวน 838 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่ ม เวลารู้ ” ด้วยกิจ กรรม “เพิ่ มเวลารู้ ” พั ฒ นา 4H (Head Heart Hand Health) ปี ก ารศึ กษา 2559
สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ใช้การสุ่ม ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
random sampling) ดั งนี้ จ าแนกกลุ่ ม ตั วอย่ างเป็ น ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 119 คน และครู
วิชาการ โรงเรียนละ 1 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 119 คน รวม 238 คน ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample
size) โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (สุวิมล ติรกานันท์ , 2554, หน้า 179) ผู้บริหารสถานศึกษา ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 92 คน และครูวิชาการ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 92 คน จากนั้นสุ่มตั วอย่างด้วย
วิธีการสุ่มแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ รวมทัง้ หมด จานวน 184 คน
3. เครื่อ งมื อ ที่ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครั้งนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกั บ 1) ข้อ มู ล สถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม 2) สอบถามผลการดาเนินตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการ ที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ด้วยกิจกรรม “เพิ่ มเวลารู้”
พั ฒ นา 4H (Head Heart Hand Health) แบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) มี 5 ระดั บ
จานวน 25 ข้อ โดยกาหนดความมากน้อยของระดับผลการดาเนินตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามความ
คิดเห็ นของผู้บ ริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ ที่รับ ผิด ชอบการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่ ม เวลารู้ ” สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลาพูน เขต 1 ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” พัฒนา 4H (Head Heart Hand
Health) 4 ด้ า นกิ จ กรรม คื อ 1) ด้ า นกิ จ กรรมพั ฒ นาสมอง (Head) 2) ด้ า นกิ จ กรรมพั ฒ นาจิ ต ใจ (Heart) 3) ด้ า น
กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) 4) ด้านกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) และ 3) แบบสอบถามปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ในการดาเนินงาน
ตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” พัฒ นา 4H (Head Heart Hand Health) 4 ด้าน
กิจกรรม แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC 0.67-1.00 และนาไปไปทดลองใช้ (Try out) ได้ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.97
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการจัดส่งและ
รับคืนเก็บข้อมูล ไปขอความร่วมมือจากผู้บริหารและครูวิชาการ ที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ด้วยตนเอง และขอรับ
แบบสอบถามคืนในระยะเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage)
5.2. การวิเคราะห์ ข้อมู ลความคิด เห็ น ของผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครูวิชาการ ที่ รับ ผิ ด ชอบการจั ด
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ด้วยกิจกรรม“เพิ่มเวลารู้” พัฒ นา 4H (Head Heart Hand Health) โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
5.3. การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ในการดาเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ ” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้”
พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) 4 ด้านกิจกรรม โดยการวิเคราะห์เนือ้ หาและจัดหมวดหมู่

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่ อการวิจัย เรื่อง ผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) ของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 77.20 เป็นเพศชาย จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 92 คน และครูวิชาการ จานวน 92 คน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางาน 21 ปีขึ้น
ไป จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 67.90 รองลงมามีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 11 – 20 ปี จานวน 37 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.10 และมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 10 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00
2. ผลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการ ที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ด้วยกิจกรรม “เพิ่ มเวลารู้”
พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) 4 ด้านกิจกรรม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลาพูน เขต 1
ในภาพรวมผลการดาเนินงานทุกด้านกิจกรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานเป็นรายด้านกิจกรรม
พบว่า ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้านกิจกรรม โดย ด้านกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมพัฒนา
สุขภาพ (Health) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) ด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และ
ด้านกิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ในการดาเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้”
พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) 4 ด้านกิจกรรม พบว่า 1) ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมพัฒนาสมอง
(Head) กิจกรรมมีจานวนค่อนข้างน้อย ไม่มีความชัดเจนและไม่ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด ศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนแตกต่างกัน และขาดความต่อเนื่อง ควรประชุมชี้แจงครูให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของกิจกรรม ร่วมกันวางแผนจัด
กิจกรรมให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและจัดอย่างต่อเนื่อง 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะ
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ด้านกิจกรรมพัฒนาจิตใจ การจัดกิจกรรมไม่เชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน ไม่มีความต่อเนื่ องและขาดการติดตามอย่าง
เป็นระบบ ควรจัดกิจกรรมให้มีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน ปฏิบัติเป็นกิจวัตร อย่างต่อเนื่องมีระบบการติดตามที่
ดี 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน ใช้เวลาและ
งบประมาณค่อนข้างมาก และไม่ สามารถนาไปต่อยอดสู่งานอาชีพได้ ควรวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งครูและ
นักเรียน กาหนดระยะเวลาให้เหมาะสมและสามารถนาไปต่อยอดสู่งานอาชีพ ได้ 4) ปัญ หาและข้อเสนอแนะด้าน
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ นักเรียนขาดทักษะกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม ควรจัดในรูปแบบบูรณาการ ให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตจิ ริงในภาคสนามให้มากขึน้

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาผลการดาเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” พัฒนา 4H
(Head Heart Hand Health) ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลาพูน เขต 1 สรุปผลและ
อภิปรายผล ได้ดังนี้
1. จากการศึกษาผลการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้”
พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม“เพิ่มเวลา
รู้ ” พั ฒ นา 4H (Head Heart Hand Health) 4 กิ จ กรรม เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวม พบว่ า ผลการด าเนิ น งานทั้ ง 4
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 มีการดาเนินการเพื่อ
สนับสนุนการนานโยบายลงสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับของเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับของโรงเรียน ปรับโครงสร้าง
เวลาเรียนใหม่ จัดทาตารางเรียนใหม่ ให้สถานศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของโรงเรียน และจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เรียนและโรงเรียน ประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจถึง แนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้องและมีความชัดเจนในการปฏิบัติ ปรับ
กิจ กรรมเพิ่ ม เวลารู้ ที่เน้ น การมี ส่ วนร่วมของผู้ เรียน มี ก ารจัด นิ ท รรศการแสดงผลงานการปฏิ บั ติ ท่ี เป็ น เลิ ศ ของ
โรงเรียนนาร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีระบบการนิเทศติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิรัช
วรรณรัตน์, 2560, หน้า 25) ศึกษาผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นพี่เลีย้ ง ผลการศึกษาสรุปผลได้ว่า 1) รูปแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน จัดเป็นกลุ่มฐานกิจกรรมตามกลุ่มหมวดกิจกรรมของแต่ละช่วงชั้น มีครูแต่ละช่วงชั้นเป็น
คณะทางาน มีครูผู้รับผิดชอบและประสานกิจกรรมของช่วงชั้นในการดาเนินงานการจัดกิ จกรรม เริ่มตั้งแต่การเตรียม
งาน การดาเนินงานการกากับติดตามงานและการสรุปผลการดาเนินงานมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานการดาเนินงาน
ภาพกิจกรรมและผลงาน สรุปเป็นแฟ้มเอกสารผลงานตามฐานกิจกรรมของแต่ละช่วงชั้น 2) ความคิดเห็นต่อผลการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.58 และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.47 3) การดาเนินกิจกรรมโครงการของมหาวิทยาลัยที่เป็นพี่เลี้ยง
มีแผนงานและด าเนินกิจกรรมตามแผน มี การติดตามความก้าวหน้าเป็ นระยะ มี การสรุปผลการดาเนินกิจกรรม
โครงการ ตามแผนดาเนินงานกิจกรรมและตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พร้อมมีการรายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผลการดาเนินงานต่อเครือข่าย ตามระยะเวลาและเมื่อสิน้ สุดกิจกรรมโครงการ
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2. ผลการดาเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” พัฒนา 4H (Head
Heart Hand Health) ของโรงเรียนสังกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่การศึ ก ษาประถมศึก ษา ลาพู น เขต 1 กิจกรรมพั ฒ นา
สุขภาพ (Health) เป็นกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงานสูงสุด ในระดับมาก โดยเฉพาะในข้อส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถเลือกและปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ (การรับประทาน อาหาร การออกกาลังกาย และการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย) ได้อย่างถูกต้องและติดเป็นนิสัย ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนม จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงสามารถจัดอาหารกลางวันและเสริมนมให้ผู้เรียนได้
อย่างครบถ้วน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เข้ามาช่วยดูแลด้านสุขภาพของผู้เรียน นอกจากนี้
โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมออกกาลังกาย
หน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีทั้งระดับโรงเรียน เครือข่ายสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และการประเมินสมรรถนะทางกาย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นฤมล รอดเนียม, ธเนศพล สุข
สด และศิวะ พลนิล, 2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการในเด็ก
อนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ด้านกีฬา และนันทนาการในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน มีสมรรถภาพทางกายโดยรวมดีขึ้นและมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดโดยรวมในระดับดีมากที่สุด เนื่องมาจากโปรแกรมได้ถูกออกแบบโดยยึ ดหลักการจาก
แนวทางการออกกาลังกายสาหรับเด็ก คือ มีกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติอย่างหลากหลาย ทั้งด้านกีฬา นันทนาการ
ดนตรี และศิลปะ ซึ่งอยู่ในรูปของการเล่น ผ่อนคลาย ส่งผลให้เด็กได้รับความเพลิดเพลินและสนุกสนาน จากการ
ปฏิบัติกิจกรรม พร้อมทั้งได้รับความรู้ในการปฏิบั ติท่ีถูกต้อง ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี และสร้างคุณลักษณะ
นิสัยในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรักการออกกาลังกาย และในข้อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดาเนินชีวิต
และทั กษะทางสังคมในบริบ ทต่าง ๆ ท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีค วามสุข และสอดคล้องกับงานวิจั ยของ (สุพ จน์
วิทลัสวศินุ, 2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองใช้กิจกรรมเกมการศึกษากับ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมด้านการมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวมอยู่ในระดับพอใช้
ด้านการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับดี และผลการประเมินทักษะทางสังคมของผู้เรียนหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และผู้เรียนเห็นด้วยต่อการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาในระดับมาก โดยเห็นว่าจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา มีความน่าสนใจ สนุกสนาน และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่การเรียนรู้ และปลูกฝังทักษะทาง
สังคม
3. ผลการดาเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วยกิจกรรม“เพิ่มเวลารู้” พัฒนา 4H (Head
Heart Hand Health) ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลาพูน เขต 1 กิจกรรมพัฒนาสมอง
(Head) เป็นกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก แต่อยู่ในลาดับท้ายสุดของ 4 กิจกรรมพัฒนา 4H
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดกิจกรรมพัฒนาสมอง ยังคงเป็นรูปแบบกิจกรรมภาควิชาการ ส่งผลให้กระบวนการจัด
กิจกรรมซ้าซ้อนกับการเรียนในภาควิชาการ ในชั่วโมงเรียนปกติ กิจกรรมมีจานวนค่อนข้างน้อย ไม่มีความชัดเจนและ
ไม่ตรงตามเป้าหมาย ที่กาหนด ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน งบประมาณในการจัดกิจกรรม จานวนบุคลากร และ
บริบทของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน และขาดความต่อเนื่องในการนิเทศติดตาม สอดคล้องสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ (ณั ฐ ชยา ฐานี ส ร และคณะ, 2551, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาสภาพการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นของ
สถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ตั้งกระจายอยู่ตามเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาใน
จานวนที่ใกล้เคียงกัน งบประมาณที่จัดสรรให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย สถานศึกษาส่วนใหญ่
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กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนไว้เป็นเกณฑ์ในการจบหลักสูตรที่สาคัญมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต
รองลงมาได้แก่ การเห็นแก่ประโยชน์ต่อส่วนรวม และการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามลาดับ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละประเภททั้งกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมในเครื่องแบบ และกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน จะมีลักษณะการบริหารจัดการ กระบวนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และปัจจัยที่ส่งผล มีความ
หลากหลายแตกต่างกันออกไปตามบริบทของสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น จานวน 154
กิจกรรม มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จานวน 19 ด้าน สาหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
สถานศึกษาจัดขึ้น มีจานวน 137 กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาต้องการพัฒนา และจากผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เป็น
ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นผลจากการจัด
กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนของสถานศึกษา ที่อยู่ในระดับดี และมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีสุนทรียภาพ และ
ลั ก ษณะนิ สั ย ด้ า นศิ ล ปะ การดนตรี และการกี ฬ า รองลงมาได้ แ ก่ ด้ านการมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ และด้านการมีทักษะในการทางานและ
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุ จริต และในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ กระตือรือร้น และมุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย ทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้เรียน
4. จากผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ในการดาเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ ” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้”
พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) 4 กิจกรรม โดยภาพรวม ปัญหาในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมไม่มีความหลากหลาย ไม่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกิจกรรม ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมหรือได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือขาดความต่อเนื่องในการจัด
กิจกรรม ส่ งผลให้การจัดกิจกรรมไม่บรรลุ เป้าหมายอย่างแท้จริง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ครูยังไม่เข้าใจ และไม่ถนั ด
ออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ในช่วงเพิ่มเวลารู้ โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถ
ควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายคนได้อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมโดยไม่ได้คานึงถึงวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง
ของการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูยัง ไม่เข้าใจเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นนโยบายใหม่ ไม่มีความชัดเจนในแนวทาง
ปฏิบัติ งบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ไม่เพียงพอ จึงมีการเสนอแนะให้โรงเรียน
ดาเนินการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแต่ละกิจกรรม ดาเนินการอย่างจริงจัง
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละด้าน มีการประชุม เสวนา เพื่อทบทวนหลังการ
ปฏิ บั ติ งาน (After Action Review : AAR) และน าผลไปใช้ ในการพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารสรุป รายงานผลการ
ดาเนินงานและเผยแพร่ผลการดาเนินงาน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึง
ผลการดาเนินงาน และปัญหา หรืออุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินในปีต่อไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (หนึ่งฤทัย ลาดวง, 2555, บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานวินัยผู้เรียนในโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
สังกัดส านัก งานเขตพื้ นที่การศึ กษามั ธยมศึก ษา เขต 36 ผลการศึก ษาพบว่า สภาพการปฏิ บัติ งานวินั ยผู้เรียนใน
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการตรงต่อเวลา ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการแต่งกาย ด้านการ
เข้าแถว ด้านการแสดงความเคารพ ด้านการปฏิบัติตามระเบี ยบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน โดยภาพรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับดี เพราะครูฝึกอบรมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัย ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี หาสาเหตุท่ีแท้จริงในการ
กระทาผิดวินัยของผู้เรียน แก้ปัญหาในงานวินัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการมีวิ นัยและปฏิบัติจน
เป็นนิสัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณัฐชยา ฐานีสร และคณะ, 2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรม
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พัฒ นาผู้เรียนของสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีขนาดเล็ก ตั้งกระจายอยู่ตามเขตพื้ นที่
การศึกษาสงขลาในจานวนที่ใกล้เคียงกัน งบประมาณที่จัดสรรให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย
สถานศึกษาส่วนใหญ่กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนไว้เป็นเกณฑ์ในการจบหลักสูตร ที่สาคัญมากที่สุด
คือ ความซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาได้แก่ การเห็นแก่ประโยชน์ต่อส่วนรวม และการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามลาดับ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละประเภททั้งกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมในเครื่องแบบ และกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน จะมีลักษณะการบริหารจัดการ กระบวนการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และ
ปัจจัยที่ส่งผล มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามบริบทของสถานศึ กษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษา
จัดขึ้น จานวน 154 กิจกรรม มีความสอดคล้องกับ คุณ ลักษณะที่พึ งประสงค์ข องผู้เรียน จานวน 19 ด้าน สาหรับ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น มีจานวน 137 กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน ในการจัดกิ จกรรมพัฒ นาผู้เรียนที่สถานศึกษาต้องการพัฒ นา และจากผลการศึกษาคุณ ลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ที่เป็นผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนที่เป็นผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ที่อยู่ในระดับดี และมี คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ การดนตรี และการกีฬา รองลงมาได้แก่ ด้านการมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ และด้านการมีทักษะ
ในการทางานและมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริต
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) ในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึก และแนวคิดของตนเอง โดยใช้วิธีการในการสื่อสารที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานทั้งของตนเอง และของกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในหลากหลาย
รูปแบบ
2. กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) ในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความพึงพอใจในการเรียนรู้ และการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยลงมือทากิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนสาเร็จ ด้วยความเต็มใจและภูมิใจในผลงานที่เกิดจากการทากิจกรรม
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้ได้ผลงานที่เป็นทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงาน มีการจัดกิจกรรมหรือเวทีให้ผู้เรียนได้จัดแสดงผลงาน
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) ในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถของการปฏิบัติใน
ระดับสูง มีทักษะการทางาน อันเป็นผลมาจากการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนสามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่วว่องไวโดย
อัตโนมัติ และเป็นธรรมชาติ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นงานเดี่ย ว
และงานกลุ่ม มีการประเมินผลทั้งด้านผลงานและกระบวนการทางานให้สอดคล้องกัน
4. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) ในด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดตัดสินใจ และแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ โรงเรียนควรจัด
กิจกรรมบูรณาการร่วมกับกิจกรรมพัฒนาสมอง ให้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียน และจัด
กิจกรรมให้มีความหลากลหลาย ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตอิ ย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ด้วยกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health)
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้วย
กิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” พัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) โดยเจาะลึกลงไปในแต่ละกิจกรรม

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.สุนทร คล้ายอ่า
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยการศึกษา และคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจน
ตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา นายปกรณ์ ธรรมตา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองสมณะ และ นางนงคราญ ปัญญาศรี ศึกษานิเทศก์ ระดับ
ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ที่กรุณาให้คาแนะนา แก้ไขและตรวจสอบ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า จนท าให้ ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ง นี้ ส มบู ร ณ์ แ ละมี คุ ณ ค่ า และขอขอบพระคุ ณ
ผู้อานวยการโรงเรียน และครูวิชาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์
อานวยความสะดวก และความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบและอุทิศแด่บิดา มารดา
ครูอาจารย์ ตลอดถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตลอดถึงครอบครัวที่มสี ่วนสนับสนุนและให้กาลังใจด้วยดีตลอดมา
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ภาพการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3
Education administration based on sufficiency economy philosophy the case
study of Mae Salong Nai Education Development Network Group Under
Chaiang Rai Primary Education
ชีวานนท์ วิเชีย1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Chewanon wichai1* and Santi Buranachat2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรีย นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 2) เพื่อ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
แม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานของครูและ
ผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่างจานวน 137 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านคือ ด้านบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในกลุ่ม
เครื อ ข่ ายพั ฒ นาการศึ ก ษาแม่ ส ลองใน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารประถมศึ ก ษาเชีย งรายเขต 3 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางาน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: สภาพการบริหารจัดการโรงเรียน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract
The purposes of this research were to 1 ) study the level of aolministration in school following the
Philosophy of Sufficiency Economy, 2 ) compare the opnions between administrators and teacher who had the
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various experiences in Sufficiency Economy of Mae Salong Nai Education Development Network Grouo Under
Chaiang Rai Primary Education Seveice area office 3.
The participants are management team and teacher.Sample group used amount 137 persons
and collecting data by using guestionnaire. Statistic used for analyzing were percentage,mean,standard deviation
and One-Way ANOVA. The main finding shown that, school management according to the sufficiency economy
philosophy in overall werw at high level.When considering each side are at high level following by academic
management,budget execution,personal management and general management,Manage ment team and
teacher who are working in difference experience of work,including.Under 5 year,5-10 years and over 10 years
were statistically significant difference at level of 0.05.
Keywords: School management/Sufficiency Economy Philosophy

บทนา
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่ใน
ห้ ว งเวลาของการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ แก้ ปั ญ หาพื้ น ฐานหลายด้ า นที่ สั่ ง สมมานานท่ า มกลางสถานการณ์ โลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความ
เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒ นาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะ
กระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากัดของ
ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
นั บ เป็ น จั งหวะเวลาที่ ท้ าทายอย่ างมากที่ ป ระเทศไทยต้ อ งปรับ ตั ว ขนานใหญ่ โดยจะต้ อ งเร่งพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒ นา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒ นาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจากัด
หลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่อแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาด
คุณภาพและมีความเหลื่อมล้าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม
สูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานจานวนประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อม
โทรมอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณ ภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การ
บริหารจัดการภาครัฐ ยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญ หาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การ
ผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิง้ อยู่ข้างหลังท่ามกลางปัญหาท้า
ทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุก
ภาคส่วนว่าการจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้
นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้านได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องดาเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
กลุ่มที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการ
เป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่ สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่
สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการดาเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
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ทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากนั้ น ในช่วงเวลาต่ อ จากนี้ ไปการพั ฒ นาต้ อ งมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาเชิงพื้ น ที่ และเพิ่ ม ศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจของเมืองต่าง ๆ ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ท่ีดิน การจัดระเบียบผังเมือง
และความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้นซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้าภายในสังคมไทยลง และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทั้ง
ตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก 2 นอกจากนั้น 5 ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาสาคัญที่ประเทศไทยยัง
จะต้องผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่สาคัญควบคู่ไป
กับการส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจาเป็นที่จะต้องทาความตกลงด้านการค้าและการ
ลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อการพัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้นทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคีกรอบพหุภาคี
ต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์ มากขึ้นรวมทั้งการดาเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ
ดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่และสามารถ
จะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สาคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จึงให้ความสาคัญกับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันระหว่างประเทศมีความคืบหน้า
และชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิง
กายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ให้
ความสาคัญอย่างยิ่งกับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญ ในการ
พั ฒ นาชุม ชนจังหวัด และเมื องตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึ งพื้ น ที่เชื่อมโยงอื่ นภายในประเทศ และนั บว่าเป็ น
ช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อสร้างผลตอบแทนจากทุนและศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนาม และ
ในอาเซียนความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาสาคัญสาหรับประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้ไปเป็น
ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือเพื่อการพั ฒนาทางสังคม สิ่งแวดล้อมและความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับ โลกทั้งการ
ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบันและการทา
ข้อตกลงใหม่ๆ ในระยะต่ อไปภายใต้แนวคิดการค้าเสรีและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน ทั้งนี้โดย
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาในทุกด้านให้เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทย และการสนับสนุนการ
แก้ปัญ หาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคการขับเคลื่อนการพัฒ นาภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการนากฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและ
มาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ สิทธิแ รงงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความ
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โปร่งใส และอื่น ๆ มาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช้สาหรับประเทศไทยดังนั้น ภายใต้เงื่อนข้อจากัดของปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าวท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว และประเทศต่าง ๆ กาลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและนามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิต
เพื่อเป็นอาวุธสาคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลกและการใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็น
ความท้าทายอย่างยิ่งสาหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ การลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิ
สติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ การพัฒ นาทุนมนุษย์ และและการปฏิรูปให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ทาให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การ
เปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี รู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และการปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค นในสั ง คมทั้ ง ที่ เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒ นาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมสาหรับการพัฒ นาสินค้าและ
บริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น การ
พัฒนาในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และทักษะ การ
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมนามาใช้ในทุกด้านของการพัฒนา การพัฒนา
มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและสร้างฐานรายได้ใหม่ท่ี
ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมโดยมีท่ียืน
สาหรับทุกคนในสังคมและไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง และเป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนึกกาลังในการผลักดันขับเคลื่อน
ร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีและมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่นคง
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถี
ชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12)
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูก
ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ท่ีเสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และ
ลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้าไป” (พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9)
อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ ยังมีความเข้าใจที่หลากหลายและไม่ชัดเจน ถึงความหมายและหลัก
แนวคิ ด ที่ แ ท้ จ ริ งของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ มุ่ ง เน้ น ความมั่ น คงและความยั่ ง ยื น ของการพั ฒ นา อั น มี
คุณลักษณะ ที่สาคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ คานิยามของความพอเพียงคือความพอประมาณ ความมี
เหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และ
เงื่อนไขคุณธรรม
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ ปี 2538 เป็นต้นมา แนวคิดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของชาติแนวทางหนึ่ง คือการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงมีพระราชดารัส
ชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด เป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี โดยเชื่อว่าหากนา
- Proceedings -

1504

ปรัชญาดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ก็จะสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และนาพาประเทศชาติไปสู่
ความมั่นคงได้ (สกุลรัตน์ กมุทมาศ, 2550. หน้า 1) ในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนานั้นหากมุ่งผลถึงความยั่งยืนอย่างแท้จริง จะต้องปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนตั้งแต่วัยเด็ก
หรือเยาวชน โดยจะเริ่มปลูกฝังผ่านระบบการศึกษา ซึ่งล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการปลูกฝังหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียน โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน
แล้วนาไปใช้ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งใน
ระยะแรกนาไปใช้ในเขตพื้นที่การศึกษา 15 เขตทั่วประเทศ เขตพื้นที่ละ 1 โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนนาร่อง แล้วขยาย
ผลไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งนี้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ แต่ละแห่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในแต่ละพื้นที่ (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550, หน้า 23)
กระทรวงศึกษาธิก าร ได้กาหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (25502554) โดยมี น โยบายให้ ห น่ วยงานในสั งกัด และในกากั บ ร่วมประสานความร่วมมื อ ระหว่างกั นในการด าเนิ น การ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และกาหนดแผนดาเนินงานหลักไว้ 4 ประการ คือ 1) การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ โดยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้ ลอดจนกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่างๆ การ
พัฒนาบุคลากรเครือข่าย การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 2) การนาสู่การปฏิบัติ โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งสู่ ก ารเรีย นการสอน และการบริห ารจั ด การในสถานศึ ก ษา 3) การประสานความร่วมมื อ และเชื่ อ มโยง
เครือข่าย โดยการจัดทาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและ 4) การติดตามประเมินผล โดย
การพัฒ นาดัชนีตัวชี้วัดความเพียงพอของสถานศึกษา การติดตามผลงานในพื้นที่ การรายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน การประเมินผลนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่รับบริการ จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (2550-2554) สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้นานโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติยังโรงเรียนในสังกัด โดยได้กาหนดกลยุ ทธ์การขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยได้กาหนดยุทธ์คุณ ธรรมนาความรู้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติคือ เพื่อให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักคุณ ธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง หลั กธรรมาภิ บ าล ความสมานฉัน ท์ คุ ณ ธรรม ตามหลั กสู ตร และคุณ ธรรมที่คัด สรร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการด้านศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชน
คนไทยให้ มีค วามสมดุ ลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณ ธรรมมี จิตส านึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 เป็นต้นมาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบาย
สาคัญในการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ได้กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อที่ 5 ในจานวน 8 ข้อคืออยู่อย่างพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ,255.
หน้า 5) การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้าน
อันได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป
ของสถานศึกษา เป็นการตอบสนองแนวทางการจัดการเรียนรู้ในพระราชบั ญ ญั ติการศึกษา แต่งานวิจัยเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมาพบว่าเงื่อนไขปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากงานวิจัยของศรีพร แก้วโขง (2554. หน้า 66) พบว่า ประสบการณ์เกี่ยวกับปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของครู มีผลต่อการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของกลุ่มเครือข่า
พัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผู้ศึกษาได้ให้ความสาคัญจึงมี
แนวคิดในการศึกษาสภาพการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน
ซึ่งทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ว่าอยู่ในระดับใด เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการกาหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒ นาโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
ในการวิจัยในครัง้ นี้มวี ัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการ
ทางานของครู

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. ผู้บริหารและครูประสบการณ์ทางานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนตามปรัชญา
เศรษฐกิจต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่ง ศึกษาการศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองในและเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนตาม
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของโรงเรี ย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาแม่ ส ลองใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ใน
ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ระดับมากทุกด้าน
ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านการบริหารวิชาการ รองลงมาคือด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านที่
มีการปฏิบัตนิ ้อยที่สุดคือ ด้านการบริหารงานบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยละเอียด พบว่า
1.1 ด้านการบริหารวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ หลักความพอประมาณ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ อย่างครบถ้วน รองลงมาคือ หลักเงื่อนไข
ความรู้ มีการกาหนดนโยบาย เป้าหมายมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และข้อที่มีการปฏิบัตนิ ้อยที่สุดคือ ความมีเหตุผล
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่สี อดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรของสถานศึกษาของโรงเรียน
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1.2. ด้านการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ หลักความมีเหตุผล มีการกาหนดแผนงาน
กลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก รองลงมาคือ หลักเงื่อนไขความรู้ พัฒนาปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณให้มีความรู้ และข้อที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ หลัก ความมีเหตุผล มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่าง
เหมาะสม
1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบั ติ
อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ หลักความพอประมาณ ส่งเสริมให้บุคคลากรในสถานศึกษาปฎิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม รองลงมาคือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความพอประมาณในการดาเนินชีวิต และข้อที่ปฏิบัติ
น้อยที่สุดคือ หลักมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
1.4 ด้านการบริหารทั่วไป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือหลักความมีเหตุผล จัดสรรสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ได้
ประโยชน์สูงสุด รองลงมาคือ หลักความพอประมาณ มีการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นน่าอยู่ เน้นความประหยัด หลัก
ความมีเหตุผล บริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาอย่างสมเหตุสมผล และข้อที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ หลักความมี
เหตุผล บริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาอย่างสมเหตุสมผล
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
2.1 ผู้บริหารและครูมีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริห ารโรงเรีย นตามปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งพอเพี ย งของโรงเรีย นในกลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และเพื่อ เปรียบเทียบ
สภาพการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ในกลุ่ มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สล
องใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานของครู กลุ่ม
ตัวอย่างที่คือ ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต
3 จานวน 137 คน
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถามเกี่ย วกั บ สภาพการบริห ารโรงเรีย นโดยใช้ห ลั ก ปรัช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของโรงเรี ย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาแม่ ส ลองใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมี ลักษณะเป็นแบบ
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ตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 สอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ย วกั บ การบริห ารโรงเรีย นโดยใช้ห ลั ก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนใน 4 ด้าน คือด้านการบริหารงานวิชาการ จานวน 10 ข้อ ด้านการบริหารงบประมาณ
จานวน 12 ข้อ ด้านการบริหารงานบุคคลจานวน 11 ข้อ ด้า นการบริหารทั่วไปจานวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามมาตรา
ประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยประมวลผลข้ อ มู ล โดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ด้ ว ยสถิ ติ ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่ าร้อ ยละ (Percent) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test One Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 จะนาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ไปทาการทดสอบโดยเซฟเฟ่ (Scheff’s Post Hoc Comparison)
สรุปผลการศึกษา
1. ผลการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามสรุ ป ว่ า สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น
ผู้บริหารและครูท่ีปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.2 ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ
78.1 ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 57.7
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวมทั้ง
4 ด้านคือ 1) ด้านบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารบุคคล 4) ด้านการบริหารทั่วไป
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย
ดั งนี้ คื อ ด้ า นการบริห ารวิ ช าการ ด้ า นการบริห ารงานทั่ ว ไป ด้ า นการบริห ารบริห ารงานงบประมาณ ด้ า นการ
บริหารงานบุคคล ตามลาดับ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึ ก ษาแม่ ส ลองใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งรายเขต 3 โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ หลักความพอประมาณ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ุกกลุ่มสาระฯ อย่างครบถ้วน รองลงมาคือ
หลักเงื่อนไขความรู้ มีการกาหนดนโยบาย เป้าหมายมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ
ความมีเหตุผล จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่สี อดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย
2.2 ด้านการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ หลักความมีเหตุผล มีการกาหนดแผนงานกลยุทธ์
ในการบริห ารงบประมาณโดยมุ่ งเน้ นที่ผู้ เรีย นเป็ น หลั ก รองลงมาคื อ หลั กเงื่อ นไขความรู้ พั ฒ นาปฏิ บั ติงานด้ าน
งบประมาณให้มีความรู้ และข้อที่ปฏิบัติ น้อยที่สุดคือ หลัก ความมีเหตุผล มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่าง
เหมาะสม
2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ หลักความพอประมาณ ส่งเสริมให้บุคคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม รองลงมาคือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความพอประมาณในการดาเนินชีวิต และข้อที่ปฏิบัติ
น้อยที่สุดคือ หลักมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
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2.4 ด้านการบริหารทั่วไป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือหลักความมีเหตุผล จัดสรรสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ได้
ประโยชน์สูงสุด รองลงมาคือ หลักความพอประมาณ มีการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นน่าอยู่ เน้นความประหยัด หลัก
ความมีเหตุผล บริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาอย่างสมเหตุสมผล และข้อที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ หลักความมี
เหตุผล บริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษาอย่างสมเหตุสมผล
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒ นาการศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
3.1 ครูที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านการบริหารงานงบประมาณและด้านการบริหารงานทั่ว ไปแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากการศึกษาค้นคว้า สภาพการบริหารโรงเรียน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผู้ศึกษาได้พบประเด็น
ทีส่ าคัญและสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สภาพการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒ นา
การศึกษาแม่สลองในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบว่าทั้ง 4 ด้านคือ 1) ด้านบริหาร
วิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารบุคคล 4) ด้านการบริหารทั่วไป ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเนื่องจากบริบทของโรงเรียนที่คล้ายกัน
หรือได้รับนโยบายที่ค ล้ายกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ สกุล รัตน์ กมุท มาศ (2550) ที่ได้ทาการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey research) เรื่องการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 3 จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ข้ า ราชการครู จ านวน 335 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า ด้ า นการ
บริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก เช่นเดียวกับการวิจัยของ ศรประภา พงษ์หัตกา
ศิ ล ป์ (2557) ศึ ก ษาการบริห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งในโรงเรีย นสั งกั ด ส านั ก งานเขต
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวม 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริหารวิชาการ 2) ด้าน
บริหารงบประมาณ 3) ด้านบริหารบุคคล 4) ด้านบริหารทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาและสังคม
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ได้นาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน ในการบริหารและพัฒนาประเทศ ที่ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับให้มีจิ ตสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและประกอบกับอยู่ในห้วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้นที่ทาให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยร่วมกันน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
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2560-2564) โดยทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มุ่งเน้นนโยบายการจัดการศึกษาให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายหนึ่งในการจัดการศึกษา ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงได้นานโยบายกระทรวงศึกษาธิการมากาหนดเป็นกลยุทธ์ คุณธรรมนาความรู้และน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตาม
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โรงเรีย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาแม่ ส ลองในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการน้อมนาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดยกาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน กลยุทธ์ ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม
ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ครู
และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาแนวคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา และจาก
การวิจัยพบว่าเมื่อจาแนกเป็นรายด้าน ทุกด้านมีภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านการบริหารวิชาการมีคะแนนมาก
ที่สุด และรองลงมาคือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงาน
บุคคล ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาในรายข้อ ข้อของหลักความพอประมาณมีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อติพร ทองหล่อ และคณะ (2553) ที่ได้ทาการวิจัยเชิงสารวจเรื่องการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พบว่าการบริหารจัดการสถานศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก
และงานวิจัยของสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ (2551) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนาหว้าพิ ทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2 พบว่าการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ด้านการบริหารงาน
บุคคลอยูใ่ นระดับมาก
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน ดังนี้
ครู มีค วามคิดเห็ นเกี่ยวกั บสภาพการบริหารจัด การโรงเรียนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงใน
ภาพรวมแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บัญ ญั ติ นนทามาลย์ และคณะ (2551) ได้ทาการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในเขตอาเภองาว จังหวัดลาปางในด้าน 1) ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา 2) สภาพการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3) ปัญ หาในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัด
การศึกษา และเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ตามขนาดของโรงเรียนประสบการณ์ในการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประสบการณ์
เกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มีผลต่อความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพี ย งของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และสภาพการน าหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งไปใช้ในการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริ หารงาน
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บุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านการบริหารงานงบประมาณและด้านการ
บริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษาข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของโรงเรี ย นในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาแม่ ส ลองในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการบริหารวิชาการ ควรจะมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมี
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการบริหารงบประมาณ ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับงบประมาณ และควร
พัฒนาความรู้ ความสามารถแก่ผปู้ ฏิบัติงานงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการบริหารงานบุคคล ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับการ
อบรมสัมนา ศึกษาดูงานด้านบริหารการศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ด้านการบริหารทั่วไป ควรมีระบบการป้องกันความเสียงของโครงการที่อาจทาให้ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์
และควรให้มกี ารเผยแพร่ ส่งเสริมการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโดยการทาการวิจัย
เชิงคุณภาพ
2. ควรมีการวิจัยเรื่องปัญหาและขอบเขตของการบริหารสถานศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
3. ควรมีการวิจัยเรื่องปัญหาและขอบเขตของการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก ผศ.ดร.สันติ
บู รณะชาติ อาจารย์ ท่ี ป รึก ษาการศึ ก ษาค้น คว้าด้ ว ยตนเอง ที่ ได้ ให้ ค าแนะน า ให้ ค าปรึก ษา ตรวจสอบและแก้ ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ ที่นี้ รวมทั้งคณาจารย์ท่ีสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณ าแนะนาข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม แก้ไขข้อบกพร่ อง และให้กาลังใจมาโดยตลอดจนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึน้
ขอขอบพระคุณ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง คณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา นาย
เกรียงศักดิ์ ฝึกฝน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นายกิตติกร ต๊ะคา ครูชานาญการโรงเรี ยนบ้านห้วยผึ้ง ที่ได้
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง แบบสอบถามเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
ครั้งนี้
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ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในโรงเรียน สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สล
องใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 3 ทุ ก ท่ า น ที่ ได้ ให้ ค วามร่ว มมื อ และกรุ ณ าตอบ
แบบสอบถามเพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้จนทาให้การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในครั้งนี้สาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
คุณ ค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอน้อมบูชาพระคุณบิดา
มารดาสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้เลี้ยงดูอบรมตลอดจนให้กาลังใจด้วยความ
ห่วงใยอย่างดีเยี่ยมตลอดการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ สาหรับ
ผู้สนใจ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป
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ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและ
บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
Creative leaderships of Executives in Student Affairsfrom the opinion of
students and staffs in Student Affairs, University of Phayao
ภาณุวัฒน์ ทวีกุล1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Panuwat Taweekul1* and Ruksit Suttipong2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตาม
ทัศนะของนิสิตและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ นิสิตและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต จานวน 409 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา ดังนี้ 1) กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ านวน 16 คณะ 1 วิ ท ยาลั ย เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ เป็ น แบบสอบถามประมาณค่ า 5 ระดั บ มี ค วามเชื่อ มั่ น เท่ ากั บ 0.92
̅) ค่าร้อ ยละ (percentage) และส่ วนเบี่ ย งเบน
วิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จ รูป ในการหาค่ าเฉลี่ ย (X
มาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานการใช้การการทดสอบค่าที (t-test)
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมของนิสิตและบุคลากร ฝ่ายกิจการนิสิตอยู่ในระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับ ที่ “มาก” ทุกรายการ ตามเรียงลาดับ ดังนี้ 1) กลุ่ม นิสิต ได้แก่ ด้านวิสัยทัศ น์ (Vision) ด้านความ
ยื ด หยุ่ น (Flexibility) ด้ า นจิ น ตนาการ (Imagination) 2) กลุ่ ม บุ ค ลากรฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต ได้ แ ก่ ด้ า นจิ น ตนาการ
(Imagination) ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility)
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและ
บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกรายการ
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ ฝ่ายกิจการนิสิต
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Abstract
The objectives of this research were to 1) study creative leadership level of Executives in Student
Affairs, from the opinion of students and staffs in Student Affairs, University of Phayao 2) Comparison the
creative leadership level of Executives in Student Affairs, from the opinion of students and staffs in Student
Affairs, University of Phayao. The study of this research of students and staffs in Student Affairs. Sampling
groups of this research used 409 Divided into 3 areas: 1) Health Science 2) Sciences and Technology 3) The
fields of humanities and social sciences 1 of 16 college. Using enquiries instrument to research, 5 point-rating
scale questionnaire, be Valuable the confidence equals to 0.92 the statistics that use in the research is mean,
(̅X), and Standard Deviation,(S.D.) Test the variance by using t-test and Analysis, ANOVA (One-way ANOVA)
Results of this research proved that
1. Executives in Student Affairs from the opinion of students and staffs in Student Affairs, University of
Phayao maintain high level to opinion of students of Vision, Flexibility, imagination, staffs in Student Affairs of
imagination, Vision, Flexibility,
2. The comparison the Creative leaderships of Executives in Student Affairs from the opinion of students
and staffs in Student Affairs, University of Phayao. When we studied each side found that the unlikeliness side is
statistically at level 0.05.
Keywords: Creative leaderships ,Student Affairs

บทนา
ในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งทางด้านการเจริญเติบโตในด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้พัฒนาจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทาให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไป เช่น ด้านบุคลคล ด้านวัฒนธรรม ด้านความเชื่อ ด้านค่านิยม ด้านการศึกษา ซึ่ง
จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยผลักดันให้ผู้บริหารองค์กรได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะที่กาลัง
เกิดขึ้น ในการบริหารจัดการองค์กรให้ดารงอยู่และดาเนินไปได้ในสังคมปัจจุ บัน และอนาคต (สุภาพ ฤทธิ์บารุง,
2556) โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลง” เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้ วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ (ส านักงานค ณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) เพื่อให้การบริหารงานและพัฒนาองค์กรนาไปสู่การพัฒนางานอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด เพื่อให้การพัฒนาองค์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายจึงได้ กาหนดภารกิจที่ “ภาวะผู้นา (Leadership)” โดยแผนการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558 - 2561) ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ที่จะทาให้องค์กรทั้งหลายประสบความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และสลั บ ซั บ ซ้ อ นอย่ า งในปั จ จุ บั น ท าให้ ย ากต่ อ การคาดหมายมากขึ้ น ทั้ งด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั งคม และ
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เทคโนโลยี และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนามาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้
บุ ค ลากรเพิ่ ม พู น ความรู้อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง และส่ งเสริม ให้ ส ามารถถ่ า ยทอดความรู้ก ารปฏิ บั ติ งานไปยั ง บุ ค คลอื่ น ที่
เกี่ยวข้องได้ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลักดันการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดต่อไป (แผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558 - 2561) หน้า 27) จาก
การประเมิ น ของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน Check – Assessment Report, CAR ระดั บ คณะ/สถาบั น
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพบปัญหาเกี่ยวกับนิสิต จากมาตรฐานที่อยู่ในระดับต่า 3 อันดับ ได้แก่ 1) การรับและการ
สาเร็จการศึกษาของนิสิต 2) คุณภาพบัณฑิต 3) ผลงานของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับปัญหาของผู้วิจัยจากการทางาน
ฝ่ายกิจการนิสิต ดังนี้ 1) นิสิตยังขาดแรงกระตุ้นและทักษะในด้านการสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์ในการผลิตนวัตกรรม
ใหม่ ๆ 2) คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของ
นิสิตและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ (อัตลักษณ์) นอกจากให้มี
ความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แล้วยังต้องมีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์
พิเศษของมหาวิทยาลัย คือ มีสุนทรียภาพ, มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพอัน
เป็นผลในการพัฒนาบัณฑิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จในการสร้างบทบาทให้
บุคลากรทางานร่วมกับนิสิตได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน มีวุฒิภาวะในการเป็น
ผู้นาที่สูง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และมุ่งผลสาเร็ จ โดยมีเป้าหมายในการดาเนินงานภายใต้ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อให้สอดคล้องและนาไปสู่การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
อย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์การศึกษา
1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและบุคลากร
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและบุคลากร
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น ได้แก่
1.สถานภาพผู้ตอบ
1.1 นิสิต
1.2 บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต

ตัวแปรตาม ได้แก่
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิต
ตามทัศนะของนิสิตและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
1. ด้านจินตนาการ (Imagination)
1.1 มีอารมณ์ขัน
1.2 มีความคิดสร้างสรรค์
1.3 มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
2. ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility)
2.1 มองปัญหาและหาทางออกหลายมุมมอง
2.2 มีความน่าเชื่อถือ
2.3 รูจ้ ักผ่อนปรน
2.4 มองโลกในแง่ดี
3. ด้านวิสัยทัศน์ (Vision)
3.1 มีวิสัยทัศน์มองการไกล
3.2 นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
3.2 กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
3.3 สร้างคน สร้างทีมงาน
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษา เรื่องภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิต
และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา มีองค์ประกอบ คือ 1. ด้านจินตนาการ (Imagination) 2. ด้านความ
ยืดหยุ่น (Flexibility) 3. ด้านวิสัยทัศน์ (Vision)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จั ย ครั้งนี้ ได้ แ ก่ นิ สิ ต จ านวน 392 คน บุ ค ลากรฝ่ ายกิ จ การนิ สิ ต จ านวน 17 คน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย
1. นิสิต
1.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวน
5,201
คน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน
3,970
คน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน
10,835
คน
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2. บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต
2.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวน
6
คน
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน
5
คน
2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน
6
คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ได้คานวณจากการใช้
สูตรคานวณ ของ Yamane (1960) จากประชากรที่เป็นนิสิต 19,989 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 392 คน ดังนี้ เมื่อได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยจึงทาการสุ่มตัวอย่างที่ดาเนินการวิจัยโดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบทราบความ
น่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ตามสัดส่วนของจานวนนิสิต
แต่ละคณะ เป็นเกณฑ์ในการจาแนก เพื่อจะ ได้กลุ่มตัวอย่างนิสิตที่มีสัดส่วนเท่ากัน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการที่เป็นนิสิตในแต่ละคณะ/วิทยาลัย โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละคณะผู้วิจัยใช้การส่งแบบสอบถามผ่านทางคณะ/วิทยาลัย เพื่อดาเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนิสิต ให้ครบตามจานวนที่ผู้วิจัยต้องการเก็บกลุ่มตัวอย่าง 2) บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้วิจัยเลือกจากจานวนการใช้ประชากร (Population) เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาบุคลากรที่ดูแลงานฝ่าย
กิจการนิสิตประจาคณะ ซึ่งมีจานวน 1 คน /คณะ โดยแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 6
คณะ 2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 5 คณะ 3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 6 คณะ รวมบุคลากรฝ่ายกิจการนิสติ ประจาคณะทั้งสิน้ จานวน 17 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนิสิต, บุคลากรฝ่ายกิจการ
นิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยามีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับขนาดของคณะ,เพศ,สาขาวิชา
,ชั้นปีการศึกษา แบบสอบถามที่เกี่ยวกับ 2) แบบสอบถามวัดระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ตามการรับรู้ ในลักษณะ
เครื่องมื อ เป็ นมาตรวัด แบบประเมิ น ค่า (rating scale) 5 ระดั บ คื อ มากที่สุ ด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สุ ด
โครงสร้างของเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนโดย
คานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ คือ 1) ด้านจินตนาการ 2) ด้านความยืดหยุ่น 3) ด้านวิสัยทัศน์ แบบสอบถามผ่านการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 0.67-1.0 และนาไปไป
ทดลองใช้ (Try out) ได้ผลการวิเคราะห์คา่ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.92
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดต่อขออนุญาตเก็บข้อมูล ถึงผู้บริหารประจาคณะ/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 16 คณะ 1 วิทยาลัย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวผู้วิจัยเอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถามภายใน 1 สัปดาห์โดยอาสาสมัครมีสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธการเข้าร่วมหรือถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุก
เมื่อโดย ไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้คา่ ความถี่และค่าร้อยละ
2. ข้อมูลระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและบุคลากรฝ่าย
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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การแปลผลข้อมูล แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนิสิต และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา ได้ น าข้ อ มู ล ตามตั ว แปร ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ประสบการณ์ ในการท างาน น ามาวิ เคราะห์ ด้ ว ยการหาค่ าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบไปด้ วย 5 ด้ านวิเคราะห์ ข้อ มูล ด้ วยค่าเฉลี่ ย ( X̅) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้าน รายข้อและโดยรวมทุกด้าน

ผลการศึกษา
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทั ศนะของนิสิตและบุ คลากรฝ่ายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและบุคลากรฝ่าย
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ “มาก”เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน อยู่ใน
ระดับ “มาก” ทุกรายการ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามลาดับโดยแยกผลการสรุปรายด้านทั้ ง 3 ด้าน
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. บุคลากรฝ่ายกิจการนิสติ
1.1 ด้านจินตนาการ (Imagination) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อทาการพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นราย
ข้อ อยู่ในระดับ "มาก" ทุกรายการ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามลาดับ ได้แก่ มีอารมณ์ขัน มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์
1.2 ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อทาการพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่
ในระดับ "มาก" ทุกรายการ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามลาดับ ได้แก่ มองโลกในแง่ดี รู้จักผ่อนปรน มองปัญหา
และหาทางออกหลายมุมมอง มีความน่าเชื่อถือ
1.3 ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อทาการพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นราย
ข้อ อยู่ในระดับ "มาก" ทุกรายการ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามลาดับ ได้แก่ สร้างคน สร้างทีมงาน กล้าคิดกล้า
ตัดสินใจ มีวิสยั ทัศน์มองการไกล นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
2. นิสิต
2.1 ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อทาการพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้ออยู่ใน
ระดับ "มาก" ทุกรายการ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามลาดับ ได้แก่ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ สร้างคน สร้างทีมงาน
นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล
2.2 ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อทาการพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นราย
ข้ออยู่ในระดับ "มาก" ทุกรายการ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดตามลาดับ ได้แก่ มีความน่าเชื่อถือ มองโลกในแง่ดี
รูจ้ ักผ่อนปรน มองปัญหาและหาทางออกหลายมุมมอง
2.3 ด้านจินตนาการ (Imagination) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อทาการพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นราย
ข้ออยู่ในระดับ "มาก" ทุกรายการ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามลาดับ ได้แก่ มีอารมณ์ขัน มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์
การเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรผ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและ
บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจาแนกตัวแปรของนิสิตและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตพบว่า
การเปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและ
บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05
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สรุปผลและอธิปรายผล
1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 3 ด้าน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากทุกด้าน เนื่องจาก ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้ท่ีมี 1) ด้านจินตนาการ 2) ด้านความ
ยืดหยุ่น 3) ด้านวิสัยทัศน์ ซึ่งหมายถึง ผู้บริหารจะต้องมีความเชื่อ ความศรัทธา และความคาดหวังที่เป็นภาพที่ดีและ
สาคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นไปได้ในการบริหารงานในองค์กร สามารถช่วยสร้างบรรยากาศในการ
ทางานที่ทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความสุขในการทางาน เพื่อก่อให้เกิดงานใหม่ ๆ จากความคิดสร้างสรรค์ ผลงานในการ
ตอบสนองปัญหาได้อย่างดี และสามารถคิดและมองปัญหาได้อย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลในการหาทางออกที่ดีให้กับทุก
ฝ่ายได้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งมองเห็นภาพองค์กรในอนาคตได้อย่างแม่นยา เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลที่ดีขึ้นในการ
บริหารงาน รวมไปถึงการสร้างคน สร้างทีมงานในการบริหาร มองคน และฝึกฝนบุคลากรให้มีวิสั ยทัศน์ สร้างให้เกิด
ความเข้มแข็งภายใน องค์กร เพื่ อทาไปสู่การบริหารงานที่เป็ นไปในทิศทางเดี่ยวกัน เพื่ อพัฒ นางานด้านการผลิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ได้มาตรฐาน และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบันที่มีการ
แข่งขันสูงขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อ
กระตุ้ น ให้ นิ สิ ต เกิ ด ความคิ ด สร้างสรรค์ ในการพั ฒ นาผลงาน และตนเองให้ มี คุ ณ ภาพรอบด้ า นในการเข้ าสู่ เวที
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, จักรกฤษณ์ โพดาพล, วิลัยพรณ์
เสรีวัฒน์ (2556) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ที่มองมุมการสร้าง การนา การประสาน และการจูง
ใจ เพื่อให้ผู้ตามยอมทาตามด้วยความสมัครใจ บางครั้งอาจส่งเสริมสนับสนุนให้มีความกล้าในการแสดงออก กล้า
เสี่ยงอย่างมีเหตุผล โดยไม่กลัวผิดพลาดหรือผลเสียที่เกิดขึ้น หากแต่ยังมีหลายวิธีท่ีจะแก้ไขซึ่งต้องอาศัยการร่วมคิด
ร่วมกันทาร่วมกันหาวิธีท่ีดีท่ีสุด โดยแบ่งองค์ประกอบที่สาคัญของภาวะผู้นา เชิงสร้างสรรค์ ดังนี้ 1) ด้านจินตนาการ
(Imagination) มีอารมณ์ขัน เรียบง่าย รักสนุก ขี้เล่น เสริมสร้างบรรยากาศที่ ดี ผ่อนคลายความเครียด มีความคิด
สร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี คิดสิ่งใหม่ๆในการบูรณาการทักษะและสร้างความรู้เพิ่มก่อให้เกิดสิ่งใหม่มีสติปัญ ญา
เฉลียวฉลาด 2) ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) มีความสามารถในการคิดและมองปัญหาพร้อมหาทางออกของปัญหา
หลายมุ ม มอง หลายทิศ ทางเป็ น คนไม่ ชอบกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน มองโลกในแง่ดี พยายามจับ ถูก ไม่ จับ ผิ ด
สามารถทาใจให้ปล่อยวางได้ 3) ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) แสดงออกถึงการมองภาพในอนาคตอย่างชัดเจน นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ กล้าที่จะเปลี่ยน เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ กล้าคิด กล้าฝัน กล้าตัดสินใจ เชื่อมั่นและมุ่งมั่นใน
วิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นการวางแผนอนาคตของทีมงาน เพื่อจะกาหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน พร้อมมุ่งสู่
ความส าเร็จในอนาคต สอดคล้อ งกับ ภรณ์ ทิพ ย์ ปั น กอง (2559) ได้ศึ ก ษาภาวะผู้ นาเชิงสร้างสรรค์ข องผู้บ ริห าร
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีองค์ประกอบ 3 ด้าน กล่าวคือ 1) จินตนาการ
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า องค์ประกอบด้านจินตนาการของภาวะผู้นาเชิงสร้า งสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี เขต 3 จะต้องประกอบด้วยสิ่งบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1.1) ความ
ศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงของการสร้างสรรค์งาน ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นที่จะสร้างสรรค์งานและพัฒนางานไปใน
รูปแบบใหม่ ผู้บริหารสร้างศรัทธาให้ผู้ร่วมงานยอมรับ และร่วมมือในการสร้างสรรค์งาน 1.2) ความสามารถในการ
สร้างแรงจูงใจกับผู้ร่วมงานผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานสร้างสรรค์งานใหม่ ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ ร่ ว มงานสร้ า งสรรค์ ง านใหม่ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานโดยใช้ น วั ต กรรมเชิ ง ระบบที่ สนั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลง 1.3)
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ความสามารถทางสติปัญญาในการกาหนดมโนทัศน์ การบริหารหน่วยงานในอนาคตผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด
แก้ไขปัญหาการบริหารหน่วยงานโดยการ คิดวิเคราะห์ทางบวก ผู้บริหารนาผลการคิดวิเคราะห์มาสร้างสรรค์งาน
ใหม่ให้กับหน่วยงาน 2) ความยืดหยุ่น ผู้เชี่ ยวชาญ มีความเห็นว่าองค์ประกอบด้านจินตนาการของภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จะต้องประกอบด้วยสิ่ง
บ่ ง ชี้ ได้ แ ก่ 2.1) ความสามารถในการตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ผู้ บ ริห ารมี บุ ค ลิ ก ภาพเร็ ว ต่ อ การป รั บ ตั ว
ตอบสนองสิ่ งแวดล้ อ ม ผู้ บ ริห ารปรับ นโยบายการตอบสนองสิ่ งแวดล้ อ มได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ผู้ บ ริห ารปรั บ
โครงสร้างการบริห ารหน่ วยงานตอบสนองสิ่ งแวดล้ อ มได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ผู้ บ ริห ารมี ค วามสามารถในการ
ประสานงานกับผู้ร่วมงานในการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 2.2) ความสามารถในการคิดเพื่อแก้ปัญหาผู้บริหารมีความ
รอบคอบในการแก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ภายใน ภายนอกหน่ ว ยงาน ผู้ บ ริ ห ารปรั บ วิ ธี แ ก้ ปั ญ หาที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ 3) วิสัยทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าองค์ประกอบด้านจินตนาการของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 จะต้องประกอบด้วย สิ่งบ่งชี้ ได้แก่
3.1) ความสามารถในการกาหนดเป้าหมายของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศผู้บริหารกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์โดยสร้างความคาดหวังระดับสูง ผู้บริหารกาหนดภาพวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่
ทั น สมั ย ทั้ ง ปั จ จุ บั น และอนาคต ผู้ บ ริห ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงานตอบรั บ การ
เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้น
3.2) ความสามารถ ในการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ผู้บริหารวางแผนงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหารนาแผนงานสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.3) ความสามารถในการ
คิดค้นงานใหม่ผู้บริหารคิดค้นหาวิธีทางานใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาหน่วยงานอยู่เสมอ ผู้บริหารมีค วามเชื่อและทักษะในการ
ออกแบบงานใหม่ ๆ ซึ่งเกิดผลจริงในการปฏิบัติ ผู้บริหารมีความกล้าในการนาเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากสภาพ
ปัจจุบัน สอดคล้องกับสุภาพ ฤทธิ์บารุง (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มากทุกรายการ โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดตามลาดับ ได้แก่ ด้านการทางานเป็นทีม การมีความยืดหยุ่น และการ
ปรับตัว การมีวิสัยทัศน์ โดยอธิบาย ได้ว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์ ต้องมีการพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูน
ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ งานให้ สู งขึ้น ด้ านการ มี ค วามยื ด หยุ่ น และปรับ ตั ว การปรับ ปรุงเปลี่ ย นแปลงและแก้ ไข
กฎระเบียบการทางาน มียุทธวิธีการทางานให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้กับสถานศึกษา ด้านความยืดหยุ่ น และการปรับตัว การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎระเบียบการทางาน
ยุทธวิธี การทางานให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับ เฟาซี วงค์ภักดี อโนทัย ประสาน (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ภาวะผู้นาที่พึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสถานศึกษาเอกชน สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความรับผิดชอบด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ด้านการสร้างแรงจูงใจ
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิต
และบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ตามกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ นิสิตและบุคลากรฝ่ายกิ จการ
นิสิตโดยรวมรายด้าน พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ทุกรายการโดยด้านที่มีคา่ เฉลี่ยมากเป็นอันดับ
แรก ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) ด้านจินตนาการ (Imagination) สอดคล้องกับ เฟาซี
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วงค์ภักดี อโนทัย ประสาน (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อ
ภาวะผู้นา ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราชครูท่มี ี เพศ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทางานต่างกันมีความคิดเห็นทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันสาหรับครูท่ีมี
บทบาท หน้าที่ต่างกันโดยรวมและ รายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้น
ในด้านวิสัยทัศน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมครูท่ีมีบทบาทต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
.05
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ควรศึกษาและได้รับการพัฒนาในด้านการมีภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิต เนื่องจากผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า 1) ตามทัศนะคติของนิสิตด้านความ
ยืดหยุ่น (Flexibility) ชี้ให้เห็นว่าระดับการมองปัญหาและหาทางออกหลายมุมมองมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับ
ประเด็นอื่นที่นามาศึกษา 2) ตามทัศนะคติของบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) ชี้ให้เห็นว่า
ระดับของการ มีความน่าเชื่อถือมีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ ที่นามาศึกษา
2. ผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ควรให้ความสาคัญและเอาใจใส่ความมีประสิทธิภาพของ
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมข้อย่อย เนื่องจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 1) ด้านจินตนาการ (Imagination) 1.1)
ตามทัศนะของนิสิต การสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเชิงความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน
ฝ่ายกิจการ นิสิต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้วยการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการหลักเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่หลากหลาย ให้มี
กระบวนการคิดอย่างถูกต้องเพื่อนาไปปรับใช้ เช่น การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเชิงความคิดสร้างสรรค์
ระดับมหาวิทยาลัย และชุมชน เป็นต้น 1.2) ตามทัศนะของบุคลากร ฝ่ายกิจการนิสิต ด้านมีความสามารถในการบูร
ณาการทักษะ ความรู้ เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ นาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้วยการพัฒนา
จัดทาแผนการ ด้วยการบูรณาการ โดยให้ผู้เรียนรู้มีส่วนร่วมและเปิดโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในแต่ละส่วน เน้นการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
และติดตามผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม เป็นต้น 2) ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) 2.1) ตามทัศนะของนิสิต
มีการผ่อนปรนตามสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้วยการพัฒนาการมอง
สภาพปัญหาตามสถานการณ์จริงที่ขึ้นในการใช้ กฎ ระเบียบ เงื่อ นไขที่ยุ่งยากตามขั้นตอนไม่ตึงแน่นและหย่อนยาน
จนเกินไป มีความยืดหยุ่นไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 2.2) ตามทัศนะของบุคลากร
ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต ด้ า นสามารถมองปั ญ หาเพื่ อ หาทางออกได้ อ ย่ า งมี ห ลั ก การ และมี วิ ธี พู ด ที่ เหมาะสมต่ อ หน้ า
สาธารณชน มี ค่าเฉลี่ ยที่น้ อ ยที่สุ ด ด้ วยการพั ฒ นา มองสภาพปั ญ หาอย่ างมีเหตุ และผลในการแก้ไขปั ญ หาโดย
ภาพรวมโดยมองสภาพปัญหาจากต้นเหตุ ที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ปัญหาจากหลายฝ่ายเพื่อเป็นการหาแนวทางที่ดีท่ีสุด
ในการแก้ ไขปั ญ หา การพู ด หรื อ การอธิ บ ายต่ อ สาธารณชนควรอธิ บ ายแนวทางต่ า ง ๆ ให้ ชั ด เจ นครอบคลุ ม ทั้ ง
กระบวนการคิด การปฏิบัติ การแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยต่อผู้รับฟัง เป็นต้น 3) วิสัยทัศน์ (Vision) 2.1)
ตามทั ศ นะของนิ สิ ต การสร้างความตระหนั ก สื่ อ สาร วิ สั ย ทั ศ น์ ให้ นิ สิ ต และบุ ค ลากรฝ่ ายกิ จ การนิ สิ ต ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ด้วยการพัฒนาจัดแผนโครงการประชุมการดาเนินงานเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในปีการศึกษาถัดไปให้ชัดเจน ถึงแนวทางการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์ในงานกิจการนิสิตให้เป็นไป
ตามแบบแผน เพื่อให้ทราบและเป็นไปในทิศทางที่กาหนด 2.2) ตามทัศนะของบุคลากรฝ่ ายกิจการนิสิต สามารถ
บริหารงานฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ในอนาคต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้บริหารฝ่ายกิจการ
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นิสิตควรมีการบริหารที่ก้าวทันเทคโนโลยี กลไลของการเติบโตทางการตลาดต่อการพัฒนางานฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งทางด้านการศึกษา นวัตกรรม งานวิจัย ที่สามารถ
นาไปใช้ได้จริง เพื่อนาไปสู่อนาคตของการบริหารงานฝ่ายกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยผู้วจิ ัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการทาวิจัย ครั้งต่อไป ดังนี้
1. จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตตามทัศนะของนิสิตและบุคลากรฝ่าย
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีคะแนนเป็นอันดับสุดท้าย คือ 1) ตามทัศนะของนิสิต ได้แก่ ด้านจินตนาการ
(Imagination) 2) ตามทัศนะของบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) เมื่อทาการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรนาเอาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ทั้งสองด้าน มาเป็นข้อมูลในการทาวิจัยครั้งต่อไปเพื่อเป็นการพัฒนาภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสต่อไป
2. การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาเป็น
สาคัญ การวิจัยครั้งต่อไปสมควรทาการศึกษาวิจัยภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้นาขององค์การนิสิต มหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่ อ ให้ เห็ น แนวทางในการศึ ก ษาวิ จั ย ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต ทั้ ง ระบบ ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยาในโอกาสต่อไป
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ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดพะเยา
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scripture, Phayao Province
นิคม บุญหมัน้ 1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Nikom Boonman1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารและศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างจากครู และ
บุคลากร จานวน 92 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ทั้ง 8 ข้อ
โดยรวมมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านการใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอย่างสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการ
สร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ ด้านการกากับ
ติดตามดูแลความก้าวหน้าทางด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้าน
การมีบทบาทในการใช้กลยุทธ์ปรับปรุงงานโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
พะเยา มีดังนี้ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน มีสร้างแรงจูงใจ มีการให้รางวัลแก่ผู้ท่ีมีผลงาน
ทางวิชาการดีเด่น มีการใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอย่างคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดสรรบุคคลใน
หน้าที่ให้เหมาะสมกับงานตามความถนัด ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย มีการกากับ
ติดตามอย่าง และนาข้อบกพร่องที่เกิดจาการสอนไปปรับปรุง พัฒนางานวิชาการของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ าทางวิชาการ

1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author :

- Proceedings -

1524

Abstract
The purpose of this research was to study the academic leadership of the administrator and to study
the leadership development strategies of the administrators of the General Education Section of
PhraPariyattidhamma Schools in Phayao Province. The population consisted of 122 teachers, use the sample size
tables of Krejcie and Morgan 92 samples, the tools were questionnaires and measuring scale forms of 5 levels
and analyze data using computer software by frequency, percentage, mean and standard deviation. The
research found that:
1. Academic leadership of the administrators of the General Education Section of PhraPariyattidhamma
Schools in Phayao Province in all eight aspects as whole the average was at high level. When considering each
aspect, it was found that the average was high at all levels. The most average side is the use of personnel and
creative material was at high level, followed by the creation of a safe and tidy environment for the school
environment. And the monitoring and supervision of academic progress was at a high level, respectively. The
lowest average is the role of the school improvement strategy was at a high level.
2. The leadership development strategies of the administrators of the General Education Section of
PhraPari- yattidhamma Schools in Phayao Province are as following; The administrators encourage teachers to
participate in school development, prepare a strategic plan improve school, the assignment of the teacher's
aptitude, encourage to develop a lesson plan for higher achievement, motivation awards are given to those who
have outstanding academic achievement, human resources and materials usage in a cost effective way,
appropriated person in the job to suit the job, renovate the building to a ready and safe place, directed and
tracked and bring the defects caused by teaching to improve your own academic quality.
Keywords: academic leadership

บทนา
งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักและสาคัญที่สุดของสถานศึกษา ที่จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาโดย
ภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากงานวิชาการจะเป็นตัวบ่งชี้คุณ ภาพทางการศึกษาและมาตรฐานโรงเรียนซึ่งมี
ลักษณะคล้ายส่วนที่เป็นร่างกายของคน และเป็นงานที่เป็นหัวใจของโรงเรียน โดยมีหลักสูตรเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดของ
งานวิชาการ ที่ใช้กากับการจัด ระบบการทางานของโรงเรียนและใช้กากับกระบวนการดาเนินงาน ในส่วนต่างๆ ของ
โรงเรียนให้อบสนองและสนับสนุนการทางานวิชาการของโรงเรียนคือให้ผลผลิตที่มีคุณภาพให้ได้คนดีที่เป็นคนสมบูรณ์
งานวิชาการจึงกลายเป็นงานที่เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทัง้ ระบบ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548)
ในการจัดการงานวิชาการของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายนั้น จาเป็นต้องอาศัยผู้นาทางด้านการศึกษา ธีระ
รุญเจริญ (2549, หน้า 51) ยังได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารการศึกษาต้องเป็นผู้นาทางวิชาการอย่างแท้จริง การศึกษาจึงจะ
เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะในส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้น จาเป็นต้องอาศัยผู้นาที่มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการย่อมสามารถบริ หารปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมวิชาการ
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น จะก่อให้เกิดสภาพที่เอื้อต่อการทางานของครู ช่วยทาให้คุณภาพการสอนของครูดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนในที่สุด และสถาบันพัฒนาความก้าวหน้า (2553 หน้า 187) กล่าวว่าการขับเคลื่อนงานการศึกษาตาม
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แนวทางการปฏิรูปรอบที่ 2 ให้ไปสู่ความสาเร็จที่เป็นรูปธรรมนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่ง ทั้งนี้เพราะเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการและเป็นผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา มีความพร้อมที่
จะนาการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้นาทางวิชาการเป็นอย่างดีเพื่อเป็นผู้นา
สร้างพลังความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาทั้งครูวิชาการครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูป
การเรียนรู้ซึ่งจะนาไปสู่การปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนให้สูงขึ้นและเป็นไปตาม
ความมุ่งหมายและหลักการ ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติดว้ ย
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนชายที่
เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมคาสอนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ผู้ได้รับการ
อบรมมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สมกับที่ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา การศึกษาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดมหาเถรสมาคม,สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นการศึกษารูปแบบ
หนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์ เป็นการศึกษาที่รัฐกาหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ โดยได้ประกาศใช้
ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยโรงเรีย นพระปริยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา พ.ศ. 2535 (ที่ ใช้ในปั จ จุ บั น )
การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นกระบวนการสาคัญ ในการสร้างรากฐานอันมั่นคงต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา
เพราะการที่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ทรงภูมิธรรมและเป็น
ผู้นาทางปัญ ญาของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา
จะต้องมีผู้นาในการบริหารงานที่ เป็นมืออาชีพ มีภาวะผู้นาทางการบริหารงานวิ ชาการอย่างแท้จริง สามารถพัฒนา
งานวิชาการของโรงเรียนให้ประสบผลสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนาพาโรงเรียนให้ก้าวหน้า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึน้
ปัญหาโดยทั่วไปของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดพะเยา จะได้มาจากการแต่งตั้งไม่ได้ผ่านกระบวนการสอบบรรจุ อีกทั้งยังพบว่า
ผู้บริหารมีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อภาวะผู้นาในการบริหารงานที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะภาวะผู้นาในการ
บริหารงานทางด้านวิชาการ ทาให้ประสบปัญหาการบริหารงานวิช าการของโรงเรียนไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ส่งผล
กระทบต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
ทาให้กระบวนการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
จากสภาพปัญ หาและความสาคัญ ดังกล่าวผู้ศึกษา จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา เพื่อจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็นเฟืองจักรที่สาคัญตัวแรกที่จะนาพาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จัดกิจกรรมวิชาการในสถานศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพมีทิศทางสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาได้ นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จะได้พัฒนาตนเอง หรือ
เป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการวางแผนพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อัน
จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและที่สาคัญที่สุดคือคุณภาพของผู้เรียนสืบไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาความคิดเห็นของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครูโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) ดาเนินการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ง
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยจะมีขั้นตอนดังนี้
ประชากร ได้แก่ ครูข องโรงเรีย นพระปริยัติ ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จังหวัดพะเยา ปี การศึ กษา 2559
จานวน 9 โรงเรียน จานวน 122 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2559
จานวน 9 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) จากประชากรทั้งหมด 122
คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 92 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบราย การ (Check List) ถาม
เกี่ยวกับสถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกั บระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ลักษณะแบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณ(ค่า Ra ting Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา เป็นแบบปลายเปิด
การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้จากเอกสาร
งานวิจัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยกาหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
2. กาหนดโครงสร้างและเนื้อหาที่นามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของ
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
3. นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
พร้อมทัง้ แก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะ
4. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3
ท่านเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ คาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะโดยวิธีใช้ IOC โดยบันทึกผลการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณ วุฒิ แต่ละข้อ แล้วนาไปหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยกาหนด
เกณฑ์วา่ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
5. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีการวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนี้
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1. ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2559 จานวน 9
โรงเรียน จากประชากรทั้งหมด 122 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 92 คน ผลการศึกษาพบว่า เขียนแบบร้อย
เรียง ไม่ใส่ตาราง

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยั ติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ทั้ง 8 ข้อ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปฐม ปริปุนณังกูร (2553) ที่ทาการศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า ระดับภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับปราณี ฉิมทับ (2551) ที่ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ทัศนะของครูผู้สอนในอาเภอบันนังสตา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามทัศนะของครูผู้สอน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุรพงศ์ สุทธิศักดา (2551) ได้ศึกษาความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู
สังกัดเทศบาลนครยะลา ตามขอบข่ายงานวิชาการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านงานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนาระบบประกันคุณ ภาพในสถานศึกษา
พบว่าระดับความเป็นผู้นาทางวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแสงจันทร์ แสงกล้า
และดาวรุวรรณ ถวิลการ (2556) ที่ศึกษาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอย่างสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่อย่างจากัดโดยเฉพาะบุคลากรครูผู้สอนที่มีไม่
เพียงพอ ผู้บริหารจึงต้องมีภาวะผู้นา มีการบริหารที่เป็นมืออาชีพมากพอที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปรณ์ที่
มีอยู่อย่างจากัดนั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์มีความสาคัญในการทาให้
งานวิชาการดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตัวบุคคลที่เป็นตัวขับเคลื่อนงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
รวมถึ ง กระบวนการสอนการจั ด การการเรี ย นรู้ ภ ายในโรงเรี ย น การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท่ี สู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 162) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารด้านการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา ถือเป็นสิ่งสาคัญที่ผบู้ ริหารต้องมีความรู้ ความสามารถวางแผนจัดสร้างอาคารสถานที่ การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ในการดาเนินการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของการบริหาร การใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การบารุงรักษาอาคาร การควบคุมดูแลการใช้อาคารสถานที่ การประสานงาน การบริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจใน
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การบริหารของผู้บริหาร การสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทั้งนักเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนได้
อย่ า งเหมาะสมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นคร ตั ง คะพิ ภ พ (2549) กล่ า วว่ า การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษาใน
สถานศึกษาเป็นภารกิจสาคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษา เพราะทรัพยากรเป็นปัจจัย (Input) สาหรับการ
บริหารจัดการศึกษา นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2548 : 52) กล่าวถึงการบริหารบุคคลว่าหมายถึง การใช้บุคคลให้ทางาน
ให้ได้ผลดีท่สี ุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุดและสิน้ เปลืองเงินวัสดุในการทางานนั้น ๆ น้อยที่สุดในขณะเดียวกันคนที่เราใช้นั้นมี
ความสุข มีความพอใจที่จะให้บริการ และพอใจที่จะทางานที่ผู้บริหารต้องการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข: 51)
กล่าวถึงความสาคัญของการบริหารบุคคลในสถานศึกษาว่าเป็นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภาระของสถานศึกษา เพื่อดาเนินการด้านบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตั ว อิสระ
ภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับคากล่าวของ Knezevick (1984: 16-18 อ้างถึงใน
ภารดี อนั นต์ น าวี , 2551, หน้า 265-266) ที่เสนอว่าผู้บ ริห ารหรือ ผู้น าทางการศึ กษาควรมี บ ทบาทต่ าง ๆ ในการ
บริหารให้เกิดประสิทธิผลมีบทบาทเป็นผู้บริหารงานบุคคล มีบทบาทเป็นผู้บริหารทรัพยากร (Resource manager) มี
ความสามารถการบริห ารการเงินงบประมาณ บริหารวัสดุ ครุภัณ ฑ์ การก่อสร้าง การบารุงรักษา หาทรัพยากร
สนับสนุนจากภายนอก
3. แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บ ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษา
จังหวัดพะเยา ผู้บริหารควรมีขั้นตอนการปฏิบัติในการพัฒ นาโรงเรียนอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน ร่วมจัดทาแผนกลยุทธ์ปรับปรุงโรงเรียน มีการมอบหมายงานตามความถนัดของครู ส่งเสริมให้ครูมี
การพัฒนาตนเอง มีการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ครูในหน่วยงาน มีการกระตุ้นให้จัดทาแผนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ท่ี
สูงขึ้น กระตุ้นให้ครูเห็นความสาคัญของการศึกษา และงานในหน้าที่ สร้างแรงจูงใจ ให้กาลังใจแก่ครู มีการให้รางวัล
แก่ผู้ท่ีมีผลงานทางวิชาการดีเด่น มีการใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอย่างคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ
จัดสรรบุคคลในหน้าที่ให้เหมาะสมกับงานตามความถนัด ตามเอก และกลุ่มสาระ มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง มีการดาเนินการซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับภูมิ
ทัศน์ให้เข้ากับบรรยากาศในการเรียนการสอน มีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ มีการนิเทศภายใน
สาหรับครูและมีการประเมินผลการปฏิบัตกิ ารสอนของครูอย่างต่อเนื่อง มีการชี้แนะให้ครูทุกคนศึกษาให้รอบด้าน เพื่อ
นามาพัฒนางานในด้านวิชาการ ผู้บริหารมีการสังเกตการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารคอยให้คาปรึกษา แนะนา
แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดจาการสอนแก่ครูทุกคน เพื่อให้ครูนาไปปรับปรุง พัฒนางานวิชาการของตนเองให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น แนวทางการพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่จะต้องพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ความสามารถในการนาพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่กาหนด ต้องมีภาวะผู้นาทางวิชาการสูง สุรพงศ์ สุทธิ
ศั ก ดา (2551: 5) กล่ าวถึ ง ความเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา หมายถึ ง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ งานวิชาการ 5 ด้าน ประกอบด้วยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า (2553, หน้า 188-190) กล่าวถึงภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึงพฤติกรรมการกระทาหน้าที่ตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ในการชี้นาหรือโน้มน้าวจูงใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เข้าใจ
และเกิดความตระหนักในการรวมพลังและประสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูใ้ ห้กับผู้เรียนได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้อย่างมีคุณภาพ
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ภาวะผู้นาและการจูงใจที่มีส่งผลต่อประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
Leadership and motivation affecting effectiveness of schools under Chiangrai
Primary Educational Service Area Office 2
สรวุฒิ แก้วปุย๋ 1* และ เจิดหล้า สุนทรวิภาต2
Sarawooth Kaewpuy1* and Cherdla Soontornvipart2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาวะผู้นาและการจูงใจที่มีส่งผลต่อประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา
สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 2 กลุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้งนี้ คื อ
ผู้ บ ริห าร ครู ในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 จ านวน 313 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติ ที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นาที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ภาวะผู้นาแบบผู้นาทีม ส่วน
ภาวะผู้ น าที่มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ภาวะผู้ น าแบบผู้ ห นี งาน 2) การจูงในการปฏิ บั ติ งานของครูในสถานศึ ก ษาสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การจูงในการปฏิบัติงานของ
ครูท่มี ีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยค้าจุน ส่วนการจูงในการปฏิบัติงานของครูที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ปัจจัยกระตุน้
3)
ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายใน
โรงเรียน ประสิทธิผลของงาน ในสถานศึกษาที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนะ
คติทางบวก 4) ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตัวทานายประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ 1) ภาวะผู้นาแบบเผด็จการ (X13) 2) ภาวะผู้นาแบบประนีประนอม
(X14) โดยร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาร้อยละ 31.60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
โดยเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized
Score) Ŷ = 1.926+ 0.258(X13) + 0.256(X14) สมการถดถอยในรู ป คะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) Ẑ =
0.350(X13) + 0.335(X14) 5) การจูงใจในการปฏิบั ติงานของครูท่ีเป็นตัวทานายประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ ปัจจัยค้าจุน (X22) โดยพยากรณ์ประสิทธิผลของ
งานในสถานศึกษาร้อยละ 41.20 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบและ
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คะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score) Ŷ = 1.230 +0.685 (X22) สมการ
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) Ẑ = 0.099(X22)
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ า การจูงใจ ประสิทธิผล

Abstract
The purposes of this study was to study The Leadership and motivation affecting effectiveness of
schools under ChiangRai primary educational service area office 2. The sampling group of the study consisted of
313 educational administrators and teachers in Chiangrai primary educational service area office 2 . The
instruments used for collecting data were rating scale questionnaires. The collected data were then analyzed in
the forms of frequency, percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The
results of this study were as follow:
1. The leadership of the school administrators under Chiangrai primary educational service area office
2was at a high level as a whole. The highest level was Executive while the lowest level was Deserter.
2. The motivation on working of teachers under Chiangrai primary educational service area office 2was
at a high level as a whole. The highest level was Hygiene factor while the lowest level was Motivator factors.
3. The effectiveness of working of teachers under Chiangrai primary educational service area office 2
was at a high level as a whole. The highest level was the ability of the remedy within the school while the
lowest level was Ability of the positive student attitude development.
4. The school leadership administrators which could affect the teacher under Chiangrai Primary
Educational Service Area Office 2 were Autocrat (X13) and Compromiser (X14). These could jointly predict the
school effectiveness of work at 31.60% with statistical significance at the 0.01 level and could be formed as the
equations of unstandardized score and standardized score as follows;
The Regression Equation of Unstandardized Score:
Ŷ = 1.926+ 0.258(X13) + 0.256(X14)
The Regression Equation of Standardized Score:
Ẑ = 0.350(X13) + 0.335(X14)
5. Teacher Motivation of working which could affect the teacher under Chiangrai Primary Educational
Service Area Office 2 was Hygiene factor (X22). These could jointly predict the school effectiveness of work at
41.20% with statistical significance at the 0.01 level and could be formed as the equations of unstandardized
score and standardized score as follows;
The Regression Equation of Unstandardized Score:
Ŷ = 1.230 + 0.685 (X22)
The Regression Equation of Standardized Score:
Ẑ = 0.099(X22)
Keywords: Leadership, motivation, effectiveness)
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บทนา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กาหนดให้สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องดาเนินการ บริหารและจัดการการศึกษา ดังนี้
มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้ (วรรค ๑) จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่ าง
บุคคล (วรรค ๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา (วรรค ๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น
และทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (วรรค ๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(วรรค ๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวย ความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (วรรค ๖) จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มี การประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒ นาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ล ะระดั บ และรูป แบบการศึก ษาให้ สถานศึ ก ษาใช้วิธีก ารที่
หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นาผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วยมาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้อ งการ รวมทั้ งหาวิธีก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การพั ฒ นาระหว่างชุม ชนมาตรา ๓๐ ให้
สถานศึ ก ษาพั ฒ นากระบวนการเรีย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งการส่ ง เสริม ให้ ผู้ ส อนสามารถวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการ
จัด เตรีย มเอกสารหลั ก ฐานต่ าง ๆ ที่ มี ข้ อ มู ล เกี่ย วข้อ งกั บ สถานศึ ก ษา ตลอดจนให้ บุ ค ลากร คณะกรรมการของ
สถานศึ ก ษา รวมทั้งผู้ ป กครองและผู้ ท่ีมี ส่ วนเกี่ย วข้ อ งกั บ สถานศึ ก ษาให้ ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในส่ วนที่พิ จารณาเห็ น ว่า
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทาการประเมินคุณ ภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 8-17)
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าว ทาให้ครูต้องแบกภาระงานในด้านต่าง ๆ เป็นจานวนมาก
จึงทาให้กระทบต่องานสอนซึ่งถือเป็นงานหลักของครู นอกจากนี้ครูจาเป็นที่จะต้องจัดทาเอกสารเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาจากองค์กรภายนอก จากดังที่กล่าวมานั้น ครูผู้สอนต้องแบกภาระในด้านการทางาน
เป็นจานวนมาก อีกทั้งต้องรอรับคาสั่งปฏิบัติงานจากผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นปัญ หาของ
การศึกษาไทย ตาม 6 ยุทธศาสตร์ เร่งด่วน 31 ปัญหา ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการผลิตครูและพัฒนาครูพบว่า มี
ปัญหาในการทางานของครูคือ 1) ภาระงานเยอะ และ 2) ครูขาดขวัญและกาลังใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า
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4) จากประเด็นปัญหาส่งผลทาให้ประสิทธิผลของงานและการปฏิบัติงานของครูต่า และคุณภาพของงานลดลง แต่ใน
ตรงกันข้ามหากครูมีแรงจูงใจในการทางานที่ดีก็อาจทาให้ผลการดาเนินสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริห ารสถานศึ กษา เป็ นภารกิจหลั ก ของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาที่จะต้อ งก าหนดแบบแผนวิธีก ารและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบเพราะถ้าการบริหารงานไม่ดีจะกระทบต่อส่วนอื่นของหน่วยงาน นัก
บริหารที่ดีต้อองรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดหมายที่วางไว้ การ
บริหารงานนั้น จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการดาเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารทา
เพียงลาพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกลายคนที่มีส่วนทาให้งานนั้นประสบความสาเร็จ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,
2544) อ้างถึง ใน (ยุกตนันท์ หวานฉ่า, 2555)
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา จาเป็นต้องมีภาวะผู้นาในการบริหารงาน ที่จะทาให้การปฏิบัติงานสามารถผ่านไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและมีประสิทธิผลของงานสูงสุด ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารสถานศึกษา
ให้ก้าวหน้าซึ่งต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานและมีความคล้อยตาม เพื่อให้
เกิด ความร่วมมื อ ในการปฏิ บั ติ งานให้ ลุ ล่ วงอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเต็ ม ใจที่ พ ร้อ มจะปฏิ บั ติ งานให้ กั บ ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างสูงสุด
จากความเป็ น มาดั งกล่ าวจะเห็ น ได้ ว่าภาวะผู้ น าของผู้บ ริห ารสถานศึ กษาต่ อการด าเนิ นงานต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา จาเป็นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับครูเพื่อให้การดาเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นผู้วิจัย จึงเกิด คาถามการวิจัยว่าภาวะผู้นาและการจูงใจ
มีส่งผลต่อประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อย่างไร

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
4. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาและการจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย นี้เป็ น การศึ กษาภาวะผู้ น าและการจู งใจที่มี ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลของงานในสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย
ดังต่อไปนี้ประชากรที่ใช้คือ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 จานวน 1,695 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 รวมทั้งหมด 313 คน เครื่องที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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ผลการศึกษา
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาวะผู้นาแบบผู้นาทีม ส่วนภาวะผู้นาที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ภาวะผูน้ าแบบผู้หนีงาน
2. การจูงในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การจูงในการปฏิบัติงานของครูท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัจจัยค้าจุน ส่วนการจูงใน
การปฏิบัติงานของครูที่มคี า่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ปัจจัยกระตุน้
3. ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถในการแก้ไข
ปัญ หาภายในโรงเรียน ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านความสามารถในการพัฒ นา
นักเรียนให้มีทัศนะคติทางบวก
4. ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตัวทานายประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ 1) ภาวะผู้นาแบบเผด็จการ (X13) 2) ภาวะผู้นาแบบประนีประนอม
(X14) โดยร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาร้อยละ 31.60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
โดยเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score)
Ŷ = 1.926+ 0.258(X13) + 0.256(X14)
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)
Ẑ = 0.350(X13) + 0.335(X14)
5. การจูงใจในการปฏิบัติงานของครูท่ีเป็นตัวทานายประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ ปัจจัยค้าจุน (X22) โดยพยากรณ์ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา
ร้อยละ 41.20 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้
ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score)
Ŷ = 1.230 + 0.685 (X22)
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)
Ẑ = 0.099(X22)

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาภาวะผู้นาและการจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมพบว่า แบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา 8 แบบ อยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน
พบว่า แบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมาก 5 แบบ โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
แบบผู้นาทีม แบบผู้นาแบบนักพัฒนา แบบผู้บุกงาน แบบผู้ประนีประนอม แบบผู้นาเผด็จการ ระดับปานกลาง 3 แบบ
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โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ แบบผู้นาแบบนักบุญ แบบผู้คุมกฎเกณฑ์ แบบผู้หนีงาน ทั้งนี้
เนื่องจากผู้บริหารในปัจจุบัน ใช้ความรู้และทักษะในการบริหารสถานศึกษา โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร
สร้างทีมงานเน้นการบริหารแบบ มีส่วนร่วมในสถานศึกษา โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎระเบี ยบในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างชัดเจน มีการพัฒ นาตนเองและครูภายใต้บังคับบัญ ชาอยู่เสมอ อีกทั้งจะต้องเป็นคนที่กล้าคิดละกล้า
ตัดสินใจ ทาให้ระดับภาวะผู้นาของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (อารีรัตน์ หิรัญ โร,
2532) ได้ศึกษาแบบภาวะผู้นาที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางานของอาจารย์ในสถานศึกษา สังกัด
กรมอาชีวศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้นาแบบสอนแนะมากที่สุด รองลงมา ได้แก่
ผู้นาทีมและผู้คุมกฎ และแบบผู้นาน้อยสุด ได้แก่ ผู้ยอมความ และไม่มีผู้บริหารคนใดเป็นผู้นาแบบผู้คุม งาน อย่างไรก็
ตามในส่วนสุดท้ายของผลวิจัยดังกล่าวก็ยังมีส่วนของความไม่สอดคล้องงานวิจัยฉบับนี้คือ ผู้นาแบบคุมงาน (ผู้นาแบบ
เผด็จการ) ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวไม่มีผู้บริหารคนใดมีภาวะผู้นาในลักษณะนี้เลยแต่ในวิจัยฉบับนี้กลับพบว่าแบบภาวะผู้
ผู้นาแบบคุมงาน(ผู้นาแบบเผด็จ การ)มีผลอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าในปัจจุบันผู้บริหารจาเป็นจะต้องใช้
แบบภาวะผู้นาแบบเผด็จการในการปฏิบัติงานเพื่อความรวดเร็วและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
นโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างเร่งด่วน อีกทั้งการยึดถือกฎระเบียบจะทาให้ครูซึ่งเป็นผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วผลการวิจัยฉบับนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สมศรี แจ่มบุญรัตน์, 2548) ได้
ศึกษาแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่า ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นแบบนักบุญมากที่สุด รองลงมาคือ แบบนักพัฒนา
และแบบประนีประนอม น้อยสุด ในขณะที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา เห็นว่าแบบภาวะผู้นาของผู้บริหาร
2. สถานศึกษา เป็นแบบนักพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือแบบนักบุญ และเป็นแบบประนีประนอมน้อยสุด
และครูเห็ น ว่าแบบภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห ารเป็ น แบบนั ก พั ฒ นามากที่ สุ ด รองลงมาคื อ แบบผู้ ยึ ด ระเบี ย บและแบบ
ประนีประนอม
3. การจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 โดยภาพรวมพบว่า ปัจจัยการจูงใจทั้ง 2 ปัจจัย อยู่ในระดับมากโดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คื อ ปั จ จั ย ค้ าจุ น และปั จ จั ย กระตุ้ น ส่ ว นรายด้ านของปั จ จั ย กระตุ้ น พบว่ า การจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู ใน
สถานศึ ก ษา อยู่ ร ะดั บ มาก 5 ด้ าน โดยเรีย งตามล าดั บ ค่ าเฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ านเนื้ อ งาน ด้ า นความ
รับผิดชอบ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านความรู้สึกยอมรับ ตามลาดับ ส่วนรายด้านของ
ปัจจัยค้าจุน พบว่า การจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อยู่ระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านเงินเดือนและความมั่นคงในงาน ด้านนโยบายและ
การบริหารขององค์การ ด้านการบังคับบัญชา และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ตามลาดับ ทั้งนี้ เป็นเพราะ ครู
ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีอิสระในใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แก้ไข
ปัญหาให้งานสาเร็จลุล่วง เป็นที่ยอมรับของเพื่ อนร่วมงานและร่วมมือกันทางานเป็นทีม มีความรู้สึกมั่นใจในงานและ
ตาแหน่งหน้าที่การงานของตนเองว่ามีความมั่นคง นโยบายในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารมีเหตุผลนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงและพัฒนาห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีพื้นที่เพียงพ อในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และช่วยกระตุ้นทาให้อยากสอน ซึ่งผลการวิจัยฉบับนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พัชรี เหลืองอุดม,
2554) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครูท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูด้านปัจจัยจูงใจ
(ปัจจัยกระตุ้น) ปัจจัยค้าจุนของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 โดยรวม
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และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กมลวรรณ ยอดมาลี, 2558) ได้ทาการศึกษาความสั มพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 โดยผลการวิจัยพบว่า ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโดยรวม ปัจจัยจูงใจ (ปัจจัยกระตุ้น)
ปัจจัยค้าจุน และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ มาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชันญานุช ปิ่นทองคา,
2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยใช้ทฤษฎีสองปัจจัย ของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) เปรียบเทียบกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยผลการวิจัยพบว่า ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูทั้งสองปัจจัย โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก
4. ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดย
ภาพรวมพบว่า ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของงาน
ในสถานศึกษา ระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาภายในโรงเรียน ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ด้านความสามารถในการพัฒ นานักเรียนให้มีทัศนะคติทางบวก ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารและครูร่วมมือกันพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการโรงเรียนให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในสังคมปัจจุบันและสามารถแก้ไขปัญ หาสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือเหตุ การณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดในงานวิชาการหรืองานต่าง ๆ และ
จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน จึงทาให้ประสิทธิผลของงานใน
สถานศึ ก ษาบรรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ว างไว้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ (ภั ท รพร อะพรรั ม ย์ , 2555) ได้ วิ จั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอกบินทร์บุรีสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในอาเภอ
กบินทร์บุรีสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมทั้ง 4 คือ ด้านความสามารถใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนะคติทางบวก ด้าน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พัชรี เหลืองอุดม, 2554) ซึ่งได้ศึกษา
เกี่ยวกับการจูงใจในการปฏิบัติงานของครูท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบว่า ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนราย
ด้าน ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาที่สูงสุดคือ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และประสิทธิผลของ
สถานศึ ก ษาที่ ต่ าสุ ด คื อ ด้ านความสามารถในการพั ฒ นานั ก เรีย นให้ มี ทั ศ นะคติ ท างบวก อยู่ ในระดั บ มาก และ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิรัตน์ มะโนวัฒ นา, 2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านความสามารถของโรงเรียนในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความสามารถของ
โรงเรียนในการ ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ด้านความสามารถของโรงเรียนใน การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติใน
ทางบวก และด้านความสามารถของ โรงเรียนในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้
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5. ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่าภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน ใน
สถานศึ ก ษา ที่ ส ามารถพยากรณ์ โดยภาพรวมมี 2 แบบ ได้ แ ก่ ภาวะผู้ น าแบบเผด็ จ การ และ ภาวะผู้ น าแบบ
ประนีประนอม ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของภาวะผู้นาของ
ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของงานในสถานศึ ก ษาเท่ า กั บ 0.562 มี อ านาจพยากรณ์ ท านาย
ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รวมกันได้ร้อยละ
31.60 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ หรือการประมาณค่าของประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา
เท่ากับ 0.449 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาในหลายๆด้านของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานต้น
สังกัด ให้โรงเรียนได้ดาเนินการ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่มีอ ยู่มาก ซึ่งส่งผลกระทบต่ อการดาเนินการจัด การศึกษาของสถานศึกษา ดั งนั้ นในการดาเนินงานของ
สถานศึกษาผู้บริหารจึงต้องใช้ภาวะผู้นาแบบเผด็จการในการดาเนินงานในบางครั้งที่เร่งด่วนและมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่อย่างไรก็ ตาม ในการดาเนินงานบางครั้งผู้บริหารมักจะใช้ภาวะผู้นา
แบบประนีประนอมเพื่อผ่อนคลายภาวะความตึงเครียดในการดาเนินงานซึ่งในลักษณะงานจะเป็นงานที่ค่อนข้างง่าย
และผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจเองได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยการตัดสินจากผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้งานได้บรรลุถึง
ประสิ ท ธิผลของงานในสถานศึ ก ษา ซึ่งมี ส อดคล้ องกั บ แนวคิด ของ (วาโร เพ็ งสวัสดิ์ , 2549) ผู้ บ ริห ารโรงเรียนมี
บทบาทสาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานในโรงเรียนประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการที่โรงเรียนดาเนินงานได้
อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจาเป็นต้องมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสิ่ง
สาคัญต้องมีภาวะผู้นา สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เล็ก นักเบศร์, 2555) ศึกษาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ ด้านการกระตุ้น ทางปัญญา
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มี ประสิทธิภาพในการทานาย ร้อย
ละ 64.60 โดยมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี 0.01 และได้ แ สดงข้ อ ค้ น พบในการศึ ก ษา คื อ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1 ควรพัฒนาภาวะผู้นาด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ด้านการกระตุ้นทางปัญ ญา และ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ปรับปรุงด้านการสร้างแรง บันดาลใจให้เพิ่มมากขึน้ เพื่อให้ประสิทธิผลของสถานศึกษาสูงมากยิ่งขึ้น
6. การจูงใจในการปฏิบัติงานของครูท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 2 พบว่ าการจู งใจที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิผ ลของงานในสถานศึ ก ษาสามารถ
พยากรณ์ โดยภาพรวม ปัจจัยมีเพียง 1 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยค้าจุน ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 2 ได้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดั บ 0.01 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของการจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานใน
สถานศึกษาเท่ากับ 0.642 มีอานาจพยากรณ์ทานายประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้น
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 2 ร้อ ยละ 41.20 และมี ค่าความคลาดเคลื่ อ นของการพยากรณ์ ห รือ การ
ประมาณค่าของประสิทธิผลของงาน ในสถานศึ กษา เท่ากับ 0.413 ส่วนรายด้านพบว่าตัวแปรพยากรณ์ การจูงในใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานในสถานศึกษา ที่สามารถพยากรณ์ โดยภาพรวม
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รายด้านของทั้งสองปัจจัย (ปัจจัยกระตุ้น และปัจจัยค้าจุน) มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารขององค์ก าร
ด้านความสาเร็จของงาน ด้านสภาพแวดล้อม ในการทางาน และด้านเงินเดือนและความมั่นคงในงานร่วมกันส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิผ ลของงานในสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 2 ได้ อ ย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัม พั นธ์ พ หุคูณ ของการจูงใจในการปฏิบัติ งานของครูใน
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาเท่ากับ 0.810 มีอานาจพยากรณ์ทานายประสิทธิผลของ
งานในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รวมกันได้ร้อยละ 65.50 และ มีค่า
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์หรือการประมาณค่าของประสิทธิผลของงาน ในสถานศึกษา เท่ากับ 0.323 ทัง้ นี้
เนื่องจากการที่ประสิทธิผลของงานในสถานศึกษาจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ของโรงเรียน จากผลวิจัยทาให้ทราบได้ว่าผู้บริหารควรจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้อง กาหนดนโยบายการบริหารงานในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน กาหนดเป้าหมายของงาน สร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทางานสร้างทีมงาน และส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาเพื่อให้ครูก้าวหน้า ในวิชาชีพ จึงจะส่งผล
ให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กมลวรรณ ยอดมาลี, (2558) ได้ศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของครู กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรีย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของครูด้าน
ปัจจัยจูงใจและด้านปัจจัยค้าจุนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 ซึ่งพบว่า มีความสัมพันธ์
กันทางบวกในระดับมาก และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ (นารีรัตน์ บัตรประโคน, 2557) ได้ทาการศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยผลการวิจัยพบว่า ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากและระดั บ ของประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นโดยรวมอยู่ ในระดั บ มากเช่ น กั น ในส่ ว นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก โดยได้ข้อเสนอแนะ ในการสร้างแรงจูงใจ โดยผู้บริหารของสถานศึกษาควรชื่นชมกับผลการปฏิบัติงานที่
ได้รับความสาเร็จของครูและควรมีของรางวัลเล็ก ๆ น้อยมอบให้กับครูเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับครูและควร
ยอมรับในความรู้ความสามารถของครูโดยการมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของครู แบ่งเบาภาระครู
และควรส่งเสริมให้ครูได้ศกึ ษาในระดับที่สูงขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความรูค้ วามสามรถในวิชาที่สอน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจิด
หล้ า สุ น ทรวิ ภ าต อาจารย์ ท่ี ป รึก ษา ที่ ค อยให้ ค าปรึก ษา แนะน า แก้ ไข ตรวจทาน ความถู ก ต้ อ งเรีย บร้อ ยและ
ข้อบกพร่อง ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในการพิจารณาเครื่องมือ ได้แก่ ดร.สุนทร คล้ายอ่า อาจารย์ประจาคณะ
วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา นายจ าลอง แก้ ว ศรีล า ผู้ อ านวยการโรงเรีย นชุ ม ชนบ้ า นโป่ ง และ นายเกรีย งไกร ฟู ธ รรม
ผู้ อ านวยการโรงเรีย นบ้ านป่ าบง ท้ าวแก่ น จั น ทร์ จนการศึ ก ษาค้ น คว้าด้ วยตนเองฉบั บ นี้ส าเร็จ สมบู รณ์ ผู้ ศึ ก ษา
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อบุพการี ครอบครัวที่เป็นผู้ให้กาลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณท่านอาจารย์
ประจาคณะวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจน รุ่นพี่ เพื่อนนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ทุกท่านที่ให้คาแนะนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในระหว่างการศึกษาด้วยดีมาตลอด
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ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและส่งคืนผู้ศึกษาครบตามจานวน รวมถึงท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มไิ ด้ กล่าว
นามไว้ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและให้กาลังใจ
คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากผลงานการศึกษาค้นความฉบับนี้ ผู้ศกึ ษาค้นคว้าขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร้องหรือผิดพลาด ประการใด ผู้ศึกษาขออภัย
มา ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้ท่ีสนใจและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในอาเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
The Study of Moderate Class for more Knowledge of the Schools in Namuen
District Nan Province
นิทยา ธิเขียว1* และ น้าฝน กันมา2
Nitthaya thikhiao1* and Namfon Gunma2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในกลุ่ม
นาหมื่น 2 อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จานวน 71 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 15 คน ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวมจานวน 56 คน เครื่องมือที่ ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1. การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในอาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ทั้ ง 8
ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มากทุ กด้ าน เมื่อพิ จารณาเป็ น ด้าน พบว่า ด้านการพั ฒ นาครูและบุ ค ลากร
ทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านงบประมาณ และด้านการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการตามลาดับ ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด
2. แนวทางการพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน ควรมีการพัฒนาความรู้ ฝึกอบรมครูผู้สอน ควรมีการประชุมวางเพื่อหาแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
และนามาปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน มีกากับการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
คาสาคัญ: กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
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Abstract
The purpose of this research was to study the condition of reduce study time for increase learning
time activities of the schools in Namuen 2 Group, Namuen District, Nan province. The population consisted of 71
people for study were 15 school directors and 56 teachers, the tools were questionnaires and measuring scale
forms of 5 levels and analyze data using computer software by frequency, percentage, mean and standard
deviation. The research found that:
1. Study of the condition of reduce study time for increase learning time activities of the schools in
Namuen District, Nan province in all eight aspects as whole and each side are at high every level. When
considering the side, it was found that the development of teachers and educational personnel to reduce study
time, increase learning time was the average most. Secondly, the promotion of budget support. And promotion
of Academic support, respectively the teaching and learning management was the lowest.
2. Guidelines for developing activities to reducing study time for increasing learning time, the school's
administrators, teachers and related people should organize activities that fit the context of the school, diverse
and meet the needs and aptitudes of student, should develop knowledge, teacher training, planning and
meeting to find solutions to the shortcoming and bring to improvement and develop student continuous
monitoring of performance. There are enough budgets for activities to reduce study time and increasing learning
time.
Keywords: study of moderate class for more knowledge

บทนา
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 ว่าด้วยการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษาใน
เรื่อง ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก
รวมถึ ง ความรู้ เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มาของสั ง คมไทยและระบบการเมื อ ง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา ทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทักษะในการประกอบอาชีพและ
การด ารงชีวิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข มาตรา 24 การจั ด กระบวนการเรีย นรู้ ให้ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย คานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ า ใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น
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รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้ นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตรา 25
รัฐ ต้ อ งส่ งเสริม การด าเนิ น งานและการจั ด ตั้ งแหล่ งการเรีย นรู้ต ลอดชีวิ ต ทุ ก รูป แบบ ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา
และนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ มาตรา 26 ให้สถานศึกษา
จัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูป แบบ
การศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นาผลการ ประเมิน
ผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
จากนโยบายข้างต้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เน้นส่งเสริมความถนัดของผู้เรียนรายบุคคล
โดยให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจและเรียนอย่างมีความสุข ทางโรงเรียนต้องเตรียมกิจกรรมที่ตอบสนอง
ทั้งทางด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) หรือสมอง ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) หรือหัวใจ และด้านทักษะพิสัย
(psychomotor Domain) หรือมือ ผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อรองรับการตอบสนองนโยบายทางการ
ศึกษา จึงเล็งเห็นความจาเป็นที่ครูผู้สอนทุกท่านจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้จึงได้ทาการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เพื่อจะนาผลการวิจัยครั้งนี้มาเป็นแนวทางใน
การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในอาเภอนาหมื่น
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนใน อาเภอ นาหมื่น จังหวัดน่าน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนใน อาเภอนาหมื่น จังหวัด
น่าน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 71 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 15 คน ครู
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวมจานวน 56 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
อาศัยแนวคิดและปรับปรุงจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบสอบถามถึงสภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ของครูในกลุ่มนาหมื่น 2 อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามรายละเอียดดังนี้
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- ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไป
ด้วยข้อมูลเพศ ตาแหน่งการทางาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
- ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูในกลุ่มนา
หมื่น 2 อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จานวน 46 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตาม
แบบวิธขี องลิเคิต (Likert) มี 5 ตัวเลือก ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับน้อย
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากที่สุด
-ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในอาเภอนา
หมื่น จังหวัดน่าน ลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด จานวน 3 ข้อ
การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ รายงานการประชุม และสารวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพและปัญ หาของการจัดการศึกษาจากเอกสาร วารสาร
วิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2. กาหนดโครงสร้างและเนื้อหาที่นามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ขอ
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3. นาเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้วไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูก
ต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหา ความชัดเจนของการใช้ภาษา แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามตาแนะนา โดยมีรายชื่อ
ดังนี้
3.1 นายพิชชากร อานุ
3.2 นายวิโรจน์ ใหม่เทวินทร์
3.3 นายวรชน มจินานนท์
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว มา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามคาแนะนา
5. นาเครื่องมือที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ ความเหมาะสมโดยใช้ค่า
ความสอดคล้องของรายการกับจุดประสงค์ (Index of Item and Objective Congruence-IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ดัง
ปรากฏในภาคผนวก ค
6. นาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
(Reliability Analysis) โดยการน าไปทดลองใช้กั บ โรงเรีย นในอ าเภอนาน้ อ ยจ านวน 5 โรงเรีย น โดยมี ผู้ อ านวยการ
โรงเรียน ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวม 35 คน (Try Out) แล้วนามาคานวณหาความเชื่อมั่นโดยใช้สถิติของ
Cronbach ได้คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93
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7. นาแบบสอบถามที่ไปแก้ไขและทดลองใช้มาเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
8. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วจัดทาแบบสอบถาม เป็นฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดต่อผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอนาหมื่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยให้ผู้อานวยการโรงเรียน ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
ตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยติดต่อผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอนาหมื่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
นัดหมายเวลาเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย และประโยชน์ของการวิจัย พร้อมทัง้ แนบแบบฟอร์ม UP-HECO4.1
และ UP-HECO5 ให้ผู้อานวยการโรงเรียน ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ศึกษา ทาความเข้าใจและซักถามก่อนลง
มือเก็บข้อมูล
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอนาหมื่น สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละโรงเรียน
4. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่กาหนด
5. นาแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ ก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการ
ทางสถิติตอ่ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทุกฉบับ
2. นาแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) มี 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพที่ดารงตาแหน่งในปัจจุบัน ความรับผิดชอบด้าน
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หาค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
3. น าแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามสภาพการจั ด กิ จ กรรมลดเวลาเรีย น เพิ่ ม เวลารู้ ของ
โรงเรียนในอาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมีการประมาณค่าแบบ 5 ระดับ (Likert Scale) จานวน 46 ข้อ หาค่าเฉลี่ย
(μ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยนาเสนอในรูปตารางประการบรรยาย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
2538, หน้า 210)
4. แบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข จานวน 3 ข้อ รวบรวมและ
นาเสนอในรูปของความเรียง

ผลการศึกษา
1._การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในอาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ทั้ง
8 ด้านโดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านการพัฒ นาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านงบประมาณ และด้านการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการตามลาดับ ส่วนด้านการจัดการเรีย นการสอนมีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด
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2. แนวทางการพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน ควรมีการพัฒนาความรู้ ฝึกอบรมครูผู้สอน ควรมีการประชุมวางเพื่อหาแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
และนามาปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน มีกากับการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องสภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในกลุ่มนาหมื่น อาเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน สรุปได้ ดังนี้
1..ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในอาเภอนา
หมื่น จังหวัดน่าน ทั้ง 8 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลาดับที่ 1 คือ การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 คือ การ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และลาดับที่ 3 คือ การส่งเสริมสนับสนุนทางวิ ชาการ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่าสุดอยู่ในระดับมาก ซึ่งในแต่ละด้านสามารถ
พิจารณาเป็นรายข้อดังนี้
1.1 ด้านนโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ย่อยพบว่าลาดับที่ 1 คือ มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 คือ โรงเรียนปรับโครงสร้างเวลาเรียนและจัดทาตารางเรียนให้
เหมาะสมที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 3 คือ
โรงเรียนกาหนดแนวทางหรือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปรับลดเวลาเรียนของผู้เรียนให้น้อยลง เพิ่มเวลารู้ให้
มากขึ้นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ
ความถนัด ความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1.2.ด้านความสาคัญของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าลาดับที่ 1 คือ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้าใจ
กระบวนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 3 คือตระหนักถึงความสาคัญของ
การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับโรงเรียน และครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตระหนักถึง
ความสาคัญของ การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือจัดการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการดาเนินกิจกรรมมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ย่ อ ยพบว่าล าดั บ ที่ 1 คื อ สร้างความเข้ าใจให้ แก่ บุ ค ลากรทาง
การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 คือ ประเมิน
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อรองรับการเข้าโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 3 คือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้ าอบรมสัมมนา
ศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
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มาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคื อ ครูผู้สอนมี พ ร้อมในการปรับ การเรียนเปลี่ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับ แนว
ทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ย่อยพบว่าลาดับที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทาการวิจัย สร้างนวัตกรรมผลงานทางวิชาการ ด้านการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนา
ตนเอจัดระบบการบริหารงานทางวิชาการที่จะเข้าสู่โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับ
ที่ 3 คือจัดทาโครงสร้างเวลาเรียนโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทาตารางเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กาหนดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความสนใจ ความ
ถนัดและความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย และวุฒิภาวะของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
1.5 ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าลาดับ
ที่ 1 ครูได้พัฒนานักเรียนด้านวิชาการและการปฏิบัติกิจกรรม ได้เต็มตามศักยภาพตามความสนใจ และความถนัดของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 คือ กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 3
คือกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนสู่การตอบสนองทั้ง 4 H มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1.6 ด้านการวัดผลประเมินผลโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อยพบว่า
ลาดับที่ 1 ประเมินและพั ฒ นานั กเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน และจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อให้
นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ
ของเด็กมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 3 คือนิเทศภายใน การเสวนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุดคือรายงานผลการเรียนรูข้ องนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1.7 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อย่อยพบว่าลาดับที่ 1 จัดซื้อเอกสารหนั งสือ รวมทั้งสื่อ ICT เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 คือ จัดสรรทรัพยากรในการพัฒนา เพื่อจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 3 คือจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รูม้ ีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1.8 ด้านบริหารงานทั่วไป โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อยพบว่าลาดับที่
1 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ลาดับที่ 2 คือ ประสานความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและภูมิปัญ ญาต่าง ๆ มาร่วมในการ
บริหารจัดการเวลาเรียน การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ลาดับที่ 3 คือจัดให้บุคลากร รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมแก่หน้าที่และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคืออานวยความสะดวก ปรับปรุงและ
พัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ให้มคี วามพร้อมในการปฏิบัติมคี า่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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2..ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒ นากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนใน อาเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน สรุปได้ดังนี้
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและตอบสนอง
ความต้องการและความสามารถของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสามารถพัฒ นา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ควรมีการพัฒ นาความรู้ ฝึกอบรมครูผู้สอน พาไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา 4 H ของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ
ควรมี การประชุมวาง แผนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่ อ หาแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และนามา
ปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนในครั้งต่อไป นอกจากนี้ควรมีกากับการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากที่สุด ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายที่
ต้องการให้นักเรียนเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Head คือ ด้านการพัฒนาสมองและกระบวนการคิด Heart คือ ด้าน
การเสริม สร้างคุ ณ ลัก ษณะและค่านิ ยม Hand คื อ ด้ านการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ Health คื อ พั ฒ นาทางด้านสุข ภาพ
ร่างกาย
อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่องสภาพการจั ดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในกลุ่มนาหมื่น 2 อาเภอ
นาหมื่น จังหวัดน่าน มีประเด็นที่สาคัญนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในอาเภอนา
หมื่น จังหวัดน่าน ทั้ง 8 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน
สอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑามาศ สุธาพจน์ และธีระดา ภิญ โญ (2016) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหาร
กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้” ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ รวมทั้งศึกษาแนวทางการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนในอาเภอนาหมื่น จังหวัด
น่ า น มี ส ภาพการบริ ห ารกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามนโยบาย “ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ”อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สถานศึกษาให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีการส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวก
จัดสภาพแวดล้อม และมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ จัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตรงตามเนื้อหา เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของโรงเรียน และวัดผล ประเมินผลด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งแนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542ใน
มาตรา 42 ถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยสมอง
ด้วยกาย และด้วยใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เน้นการ
ปฏิบัติจริง สามารถทางานเป็นทีมได้ (สมศักดิ์, 2543) ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนแนวคิด การลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ คือทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีให้ความสาคัญกับตัวผู้เรียน เชื่อว่าผู้เรียนสามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ดังนั้น การจัดการ
เรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครูผู้สอนต้องใช้เวลาสอนเนื้อหาสาระให้น้อยลง แต่จัดเวลาส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรูด้ ้วยตนเองมากขึ้น ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และหลากหลายในกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐชยา พันลาเนา (2556 หน้า 87) ได้ศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของศูนย์
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอโพนพิ สัย จังหวัดหนองคาย พบว่า ระดับสภาพการจัด
- Proceedings -

1549

กระบวนการเรียนรู้โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ นิศารัตน์ คงสวัสดิ์ (2553 หน้า 65) ได้ศึกษา
สภาพการปฏิบัติจริงด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม พบว่า สภาพการปฏิบัติจริง
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จาแนกตามด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น ด้ า นการบริ ห ารหลั ก สู ต รและวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารการจั ด การ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สถานศึกษากับชุมชน อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สร้าง
ความเข้ า ใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวทางการจั ด กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นนโยบายใหม่ท่ีพึ่งมีการดาเนินการขับเคลื่อนได้ไม่นาน ดังนั้น
บุคลากรในสถานศึกษาจึงยังขาดความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด และเนื้อหาของกระบวนการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการนามาปฏิบัติเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเรียน
ให้สนองความต้องการของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อผู้เรียน ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีการสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีการประเมินความต้ องการจาเป็นในการ
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อรองรับการเข้าโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อีกทั้งสถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้าอบรมสัมมนา ศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถนาความรู้
ความสามารถของตนมาใช้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่ผู้เรียนอย่าง สนองความต้องการและความ
ถนัดของผู้เรียน ให้เกิดการพัฒ นาทั้ง 4H สานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544 หน้า 18) กล่าวว่า การพั ฒ นาครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญ ต่อการบริหารงานบุคคลกระบวนการหนึ่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนา ความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปในทิศทางที่พึง ปริศนา
สเหร่บาง (2541 หน้า 16) สรุปความสาคัญ ของการพัฒ นาบุคลากรว่ า การพัฒ นาบุคลากรเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะทาให้บุคคลมีความรู้ ความชานาญเพิ่มขึ้น สามารถ ติดตาม วิทยาการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลาได้
ทันท่วงที ซึ่งนอกจากจะทาให้บุคลากรก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วยังส่งผลให้หน่วย งานได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และลด
ความสิน้ เปลืองที่เกิดขึ้นได้เป็น อย่างมากอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกหน่วยงาน
2. แนวทางการพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนใน อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่านผู้บริหาร
ครูผู้ ส อน และผู้ ท่ี เกี่ย วข้อ งควรจั ด กิจ กรรมที่ เหมาะสมกั บ บริบ ทของโรงเรีย นและตอบสนองความต้ อ งก ารและ
ความสามารถของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเต็มที่ ควรมีการพัฒนาความรู้ ฝึกอบรมครูผู้สอน พาไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา 4 H ของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ควรมีการประชุมวาง แผนการ
จัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และนามาปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนในครั้งต่อไป
นอกจากนี้ควรมีกากับการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่ม
เวลารู้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” (2558) ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งบทบาทการสอนของครูผู้สอน
แม้จะน้อยลง แต่บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของครูผู้สอน คือ ต้องมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
เตรียมสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเตรียมคาถามที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ ประสาท เนือง
- Proceedings -

1550

เฉลิม (2559 หน้า 137-146) ที่กล่าวว่าการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทางการศึกษา หากแต่เป็นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีควรจะเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายทางการศึกษานี้มุ่งให้เกิดการปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนทั้ ง นอกชั้ น เรี ย นในชั้ น เรี ย นอย่ า งที่ ค วรจะเป็ น ตามบริ บ ทการเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยอธิ บ าย
แนวนโยบายสู่ทฤษฎีทางการศึกษาด้วยแนวคิด 4H4C4R และเสนอทางปฏิบัติท่ีควรจะเป็นตามความเหมาะสมของการ
เรียนการสอน
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 น าแนวทางการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ไปต่ อ ยอด ในการพั ฒ นาการจั ด กิจกรรมการเรียนรู้ต าม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
1.2 ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ให้
มากขึน้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาสภาพการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และเปรียบเทียบกับเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง
2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”
โดยใช้ตัวแปรอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการวิจัย เช่น ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ เป็นต้น
2.3 ควรศึกษาสภาพการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยเปรียบเทียบขนาดของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาอิสระฉบับนี้ฉบับนี้สาเร็จลงด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ดร.น้าฝน กันมา อาจารย์ท่ีปรึกษา
การวิจัย ที่กรุณาช่วยเหลือให้แนวคิด ให้คาแนะนา ตรวจทาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อ งในการทาวิทยานิพนธ์ด้วยดี
มาตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้แก่ พิชชากร อานุ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ นาย
วิโรจน์ ใหม่ เทวิน ทร์ ผู้ อ านวยการโรงเรีย นบ้ านนาคา นายวรชน มจิน านนท์ ครู วิท ย ฐานะ ช านาญการพิ เศษ
โรงเรีย นอนุ บ าลเมื อ งลี ท่ี ก รุณ าสละเวลาอั น มี ค่ าในการที่ ต รวจสอบเครื่ อ งมื อ การวิจั ย และได้ ให้ ค าแนะน าแก้ไข
ข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและสมบูรณ์
ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้สละเวลาตอบแบบสอบถามทาให้วิทยานิพนธ์นี้
สาเร็จได้ด้วยดี รวมทั้งเพื่อนนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรื่องทั่ว ๆ ไป และท้ายสุด
ขอขอบคุณบิดา มารดา และครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งของผู้วิจัยที่ให้กาลังใจปลอบใจไม่ให้ย่อท้อ จนบังเกิดผลสาเร็จใน
การวิจัย
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ศึกษาสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
The operating conditions of early intervention services for children with
disabilities of Special Education Center under Bureau of Special Education in
Northern Thailand
บุญสิตา วงศรี1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Boonsita Wongsri1* and Ruksit Suttipong2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรั บ เด็ ก พิ ก าร ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ในเขตภาคเหนื อ สั งกั ด ส านั ก บริห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ (2) เพื่ อ
เปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ใน
เขตภาคเหนื อ สั ง กั ด ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ จ าแนกตาม ต าแหน่ ง เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
ประสบการณ์การทางาน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก ได้แก่ กลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 8 แบ่งเป็นผู้บริหาร จานวน 14 คน ครูผู้สอน 169
คน รวมทั้งหมด จานวน 183 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ มี
การดาเนินงานตามกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 7 กระบวนการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า การปฏิบัติสูงที่สุด ได้แก่ การประเมินความสามารถพื้นฐาน รองลงมา คื อ การคัดกรองประเภทความ
พิการทางการศึกษาและการส่งต่อ การประเมินความก้าวหน้า การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การ
ให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ และข้อที่มีการปฏิบัติต่าที่สุด ได้แก่ การ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ
2. ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความคิดเห็นจากสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สาหรับเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ไม่แตกต่างกัน
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : sinpeang@hotmail.com
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3. ผู้บริหารและครูผู้สอน ที่จาแนกเป็นเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน โดยรวม พบว่า มี
สภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน
คาสาคัญ: การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

Abstract
The purposes of this research are to (1) examine the operating conditions of early intervention services
for children with disabilities of Special Education Center under Bureau of Special Education in Northern Thailand
(2) compare the operating conditions of early intervention services for children with disabilities of Special
Education Center under Bureau of Special Education in Northern Thailand in the aspects of work positions,
gender, age, educational backgrounds and working experiences. The populations are the school administrator
and teacher of Regional Special Education Center under Bureau of Special Education in Northern Thailand. The
samples were selected by using purposive sampling method the samples are Special Education Center from 8
provinces. The populations are 183 people: 14 school administrators and 169 teachers, the research instrument
was a questionnaire analyzed the data to find percentage, mean, standard deviation, t-test and One way
ANOVA.
The result of this research are listed below
1. The operating conditions of early intervention services for children with disabilities of Special
Education Center under Bureau of Special Education in Northern Thailand. Overall, the process of Early
Intervention was at the high level. When considered specific aspects, all aspects are at the high level. They
were arranged in descending order of score as follows: Based Assessment, Educational Disabilities Screening
and Referring, Individualized education program, appropriate Intervention Activities, data gathering of disabled
children, and supervision follow up assessment and referring respectively.
2. The comparisons of operating conditions of early intervention services for children with disabilities of
Special Education Center under Bureau of Special Education in Northern Thailand classified by work position.
Overall, found no difference of operating conditions of early intervention services for children with disabilities.
3. The comparisons of operating conditions of early intervention services for children with disabilities of
Special Education Center under Bureau of Special Education in Northern Thailand classified by gender by Age by
Educational background by Working Experience. Overall, found no difference of operating conditions of early
intervention services for children with disabilities.
Keywords: Early Intervention, Children with disabilities, Bureau of Special Education
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บทนา
พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดไว้ว่า
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทุกด้าน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข”ตามมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ต้องให้สิทธิและโอกาสได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะมาตรา 10 วรรคสอง ระบุว่า
“การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้อง
จัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
สาหรับเด็กพิการ นอกจากจะจัดการศึกษาตามข้อความข้างต้นแล้ว รัฐยังต้องจัดการศึกษาให้เด็กกลุ่มนี้
ตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ อีกทั้ง ยังต้องจัดสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาให้เป็นพิเศษอีกด้วย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ได้
เน้นย้าถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ โดยกาหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้ (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ จนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริก ารและความช่ว ยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษา (2) เลื อ กบริก ารทางการศึ ก ษาสถานศึ ก ษาระบบ และรูป แบบ
การศึกษาโดยคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจาเป็นพิเศษของบุคคลนั้น (3) ได้รับ
การศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทาง
การศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท และบุคคล
ประเทศไทยตระหนักถึงความสาคัญ ในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อคนพิการ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดย
จัดการศึกษาผ่านทางศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ โรงเรียนทั่วไปที่รับเด็กพิการเข้า
เรียนร่วม ในสภาพปัจจุบัน พบว่า ยังมีเด็กพิการที่ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม หรือทันทีที่พบ
ความพิการ ขาดการเตรียมความพร้อม และยังไม่ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ตามสิทธิท่ีควรได้รับตามกฎหมาย ส่งผลให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ไม่สามารถดาเนิน ชีวิตได้
อย่างอิสระ และเป็นภาระของครอบครัว รวมถึงสังคม ดังนั้น ในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ จาเป็นต้องมุ่งเน้น
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ การปรับพฤติกรรมและเสริมทักษะต่าง ๆ
เพื่อลดข้อจากัดอันเนื่องมาจากความพิการและเตรียมความพร้อมให้เด็กพิการมีศักยภาพเพียงพอต่อการเข้าเรียนใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ หรือเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป ได้อย่างมีความสุข
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่เด็กในระดับปฐมวัยหรือ ก่อนชั้นประถมศึกษา เนื่องจากเด็กพิการมีสภาพความบกพร่องที่ไม่พร้อม
ต่อการเข้าสู่ระบบโรงเรียน ดังนั้น จึงต้องให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเร็วที่สุด ทันทีที่พบความพิการ กระบวนการจัด
กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่จัดขึ้นในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญที่ช่วยให้
เด็กมีพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญ ญา อีกทั้ง ยังเป็นส่วนสาคัญ ในการเพิ่มประสบการณ์
ให้กับเด็ก และส่งเสริมให้เด็กได้มโี อกาส ได้แสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้น
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ทัง้ นี้ ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด จึงต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่อายุ 0-5 ปี (Early Intervention: EI)
เป็นการให้การช่วยเหลือ หรือฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่แรกเกิด หรือเมื่อพบความพิการ เพื่อพัฒนาทักษะที่ สาคัญต่อ
การดารงชีวิต ซึ่งหมายถึง กระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในวัยเด็กหรือก่อนเรียน อย่างมีเป้าหมายตามความ
ต้องการจาเป็นของเด็ก โดยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้บริการ ทัง้ นี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นการลดผลกระทบความพิการ และป้องกันความพิการ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ตามมาอันเนื่องจากความพิการด้วย (สมพร หวานเสร็จ, 2547 หน้า 11)
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมให้กับคนที่มี
ความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดหรือทันทีท่ีพบความพิการ มีจุดประสงค์สาคัญเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยเริ่มจากการประเมินศักยภาพเบื้องต้น การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ต่าง ๆ แล้วนามาวิเคราะห์วางแผนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจั ดทาแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพที่
เหมาะสมตามความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคล รวมทั้ง ให้บริการตามแผนที่กาหนด ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินผล
ระหว่างการให้บริการและหลังให้บริการอย่างเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 8) อย่างไรก็ตาม ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด เป็ นสถานที่ท่ีจัดขึ้นเพื่อให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มกับบุคลที่มีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิ การ ตามความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคลและครอบครัว และ
องค์ประกอบหลักที่จะทาให้การบริการ มีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นส่วนสาคัญ ตาม
บทบาทหน้าที่การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ เพื่อให้เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดีขึน้
จากการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาประจาจังหวัด และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ใน
รอบศตวรรษที่ผ่านมา มีข้อจากัดหลายประการในการจัดบริการให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มอย่างมาก ทั้งด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องความชัดเจนเรื่องภาระงานและ
บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่งผลให้การดาเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ ย่ า งมี ข้ อ จ ากั ด ทว่ า ยั ง คงมี ทิ ศ ทางและกรอบการพั ฒ นา เพราะรั ฐ บาลได้ ก าหนด
พระราชบัญ ญั ติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และประกาศกรทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติ
หน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2553 ส่งผลให้การจัดการศึกษาพิเศษ มีสิ่งที่ต้องตอบสนองเจตนารมณ์ของ
กฎหมายดังกล่าวให้ได้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หน้า 10)
เนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสาหรับเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่บ่อยครั้ง ทาให้การดาเนินงานการให้บริก ารช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มแก่เด็กพิการ ไม่เป็นระบบและไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ส่งผลให้ประสิทธิผลการในการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ มีความแตกต่างกัน
ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรั บ
เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อนาผลการศึกษา
ค้นคว้าไปเป็นแนวทาง พัฒนาการดาเนินงานให้เด็กพิการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มอย่างถูกต้องเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพความพิการ ตลอดจนบังเกิดผลสูงสุดตามเป้าหมายของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด ต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น งานการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม ส าหรั บ เด็ ก พิ ก าร ของศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์
การศึ ก ษาพิ เศษ ในเขตภาคเหนื อ สั งกั ด ส านั ก บริห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ จ าแนกตามต าแหน่ ง เพศ อายุ วุ ฒิ
การศึกษาสูงสุดและประสบการณ์การทางาน

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

คุณลักษณะของบุคลากร
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตาแหน่ง
5. ประสบการณ์การทางาน

ตัวแปรตาม
การดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สาหรับเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1. การรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ
2. การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา/ส่งต่อ
3. การประเมินความสามารถพื้นฐาน
4. การจัดทาแผนการจัดการศึกษาบุคคล
5. การให้บริการด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริม
6. การประเมินความก้าวหน้า
7. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงาน
การศึ ก ษาพิ เศษ ประกอบด้ วย ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจาจั งหวัด ทั้ ง 17 จั งหวัด จาแนกเป็ น ผู้ บ ริห าร 30 คน
ครูผู้สอน 368 คน รวมทั้งหมด 398 คน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนของศูน ย์การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก ได้แก่ กลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 8 ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ 8 จังหวัด
แบ่งเป็น ผู้บริหาร จานวน 14 คน ครูผู้สอน 169 คน รวมทั้งหมด จานวน 183 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวข้อมูล คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check-List)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยแบ่งออกเป็น 7 กระบวนการ
คือ กระบวนการที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ กระบวนการที่ 2 การคัดกรองประเภทความพิการ
ทางการศึกษาและการส่งต่อ กระบวนการที่ 3 การประเมินความสามารถพื้นฐาน กระบวนการที่ 4 การจัดทาแผนการ
ศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล กระบวนการที่ 5 การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยกิ จ กรรมที่ เหมาะสม กระบวนการที่ 6 การประเมิ น
ความก้าวหน้า กระบวนการที่ 7 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการส่งต่อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัตใิ นระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
จากนั้นคานวณหาค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สาหรับเกณฑ์การแปลผล คานวณจากค่าเฉลี่ย แล้วแปลผลตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2554, หน้า
102) ดังนี้
การแปลผลค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-3.50 แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลว่า มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มเด็กพิการ
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลเพื่อจัดโครงสร้างในแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามแล้วนาไปขอความคิดเห็น และคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
เกิดความเหมาะสม พร้อมตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
4. นาแบบสอบที่ปรับปรุงแล้ว เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity)
4.1 นาข้อคาถามและเนื้อหาจุดประสงค์ของการสร้าง ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ลงความเห็น
โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
+ 1 คือ แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
0 คือ ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
- 1 คือ แน่ใจว่าข้อคาถามไม่มคี วามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.2 วิ เคราะห์ ห าค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เนื้ อ หา (Index of
Congruence: IOC) ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีคา่ ระหว่าง 0.67–1.00
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4.3 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารและครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจา
จังหวัดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จานวน 30 คน แล้วนากลับมา
วิ เคราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ โดยวิ ธีห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา (α-oefficient) ตามวิ ธี ข อง
ครอนบาค (Conbach) ได้คา่ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.936
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ถึงผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่
8 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จานวน 8 จังหวัด
2. ผู้วิจัยนาส่งแบบสอบถาม จานวน 183 ฉบับ ถึงผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่อยู่ในกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิ เศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 8 สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมขอความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถามภายใน 15 วัน และนาแบบสอบถามส่งกลับคืนทางไปรษณีย์
3. แบบสอบถามที่ได้รับคืนตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม แล้วจึงประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป คานวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ดังนี้
1. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการใช้ความถี่ (f) และหา
ค่าร้อยละ (%)
2. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับ
เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.1 นาแบบสอบถามตอนที่ 2 มาตรวจสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ในแต่ละช่อง กาหนดการให้คะแนน
ดังนี้
เมื่อทาเครื่องหมาย/ลงในช่อง 1 ได้ 1 คะแนน
เมื่อทาเครื่องหมาย/ลงในช่อง 2 ได้ 2 คะแนน
เมื่อทาเครื่องหมาย/ลงในช่อง 3 ได้ 3 คะแนน
เมื่อทาเครื่องหมาย/ลงในช่อง 4 ได้ 4 คะแนน
เมื่อทาเครื่องหมาย/ลงในช่อง 5 ได้ 5 คะแนน
2.2. นาคะแนนไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
มีเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
ระหว่าง 4.51–5.00 หมายถึง มีการปฏิบัตใิ นระดับมากที่สุด
ระหว่าง 3.51–4.50 หมายถึง มีการปฏิบัตใิ นระดับมาก
ระหว่าง 2.51–3.50 หมายถึง มีการปฏิบัตใิ นระดับปานกลาง
ระหว่าง 1.51–2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ระหว่าง 1.00–1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับ เด็กพิเศษ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จาแนกตามตาแหน่ง เพศและวุฒิการศึกษา
ใช้สถิติ t-test จาแนกตามอายุ และประสบการณ์การทางาน ใช้สถิติ F-test

ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น งานการให้ บ ริก ารช่วยเหลื อ ระยะแรกเริ่ม ส าหรับ เด็ ก พิ ก าร ของศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
1. คุณ ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 183 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร
จ านวน 14 คน (คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 7.65) ครูผู้ ส อน จ านวน 169 คน (คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 92.35) ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง
จานวน 117 คน (คิดเป็นร้อยละ 63.93) มีช่วงอายุ 20–30 ปี จานวน 69 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.70) วุฒิการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี จานวน 104 คน (คิดเป็นร้อยละ 56.83) และมีประสบการณ์การทางานต่ากว่า 10 ปี จานวน 128
คน (คิดเป็นร้อยละ 69.95)
2. สภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ใน
เขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวม มีการดาเนินงานตามกระบวนการ 7 กระบวนการ อยู่
ในระดับมาก พบว่า
กระบวนการที่ 1 การประเมินความสามารถพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า
ทุกข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ มีการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การซัก
ประวัติพื้นฐานของเด็กพิการทุกประเภท จากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กพิการ เพื่อหาสาเหตุความบกพร่องก่อนการ
ประเมิน และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ มีการประชุมวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่เหมาะสมกับ
ประเภทความพิการ
กระบวนการที่ 2 การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาและการส่งต่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการดาเนินการคัดกรองเด็กพิการ และข้อที่มีการ
ปฏิบัตินอ้ ยที่สุด คือ มีการประชุมวางแผนการคัดกรองเด็กพิการอย่างเป็นระบบ
กระบวนการที่ 3 การประเมินความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการมอบหมายให้มีบุคลากรในการรับผิดชอบการ
ประเมินความสามารถพื้นฐานและข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ มีการประชุมวางแผนการประเมินความสามารถ
พื้นฐานของเด็กพิการทุกคน
กระบวนการที่ 4 การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็น
รายข้อ พบว่า โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสอดคล้องกับความพิการ และมี
ความเหมาะสมกับความต้องการจาเป็น และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ มีการศึกษาขั้นตอนกระบวนการจัดทา
แผนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
กระบวนการที่ 5 การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ทุกข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการประชุมการวางแผนการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กพิการ และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ มีก ารคานึงถึงระดับความสามารถพื้นฐาน และ
ข้อจากัดของเด็กพิการแต่ละบุคคล ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กพิการทุกประเภท
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กระบวนการที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ทุกข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการประชุมการวางแผนประเมิน
ความก้าวหน้าของเด็กพิการที่มารับบริการ และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลพัฒนาการและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
กระบวนการที่ 7 การนิ เทศ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลและการส่ งต่ อ โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการประสานงานกับ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการส่ ง ต่ อ เด็ ก พิ ก ารทุ ก ประเภท และข้ อ ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าของระบบการส่งต่อเป็นปัจจุบัน
3. การเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จาแนกตามตาแหน่ง เป็นผู้บริหารและ
ครูผู้สอน โดยภาพรวมแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
4. การเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตภาค เหนือสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จาแนกตามเพศ เป็นเพศชายกับเพศหญิง
โดยภาพรวมแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
5. การเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จาแนกตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรี โดยภาพรวม แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
6. การเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จาแนกตามอายุ โดยภาพรวม แตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
7. การเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จาแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวม
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น งานการให้ บ ริก ารช่ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ม ส าหรั บ เด็ ก พิ ก าร ของศู น ย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. สภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ใน
เขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมมีสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจะเป็นเพราะการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์
การศึกษาพิเศษ มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน จนนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรัญจิต วรรณนวล (2549) เรื่อง การดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่
เด็ ก พิ ก าร ของศู นย์ การศึก ษาพิ เศษประจาจังหวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และสอดคล้ องกั บ งานวิจัยของ
ญาณิศา เทียนงูเหลือม (2556) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของครูใน
ศูนย์การศึก ษาพิ เศษ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัย พบว่า สภาพการปฏิบั ติงานการจัด บริก าร
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ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของครูในศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ครูผู้สอนจะต้องทราบถึงระดับ
ความสามารถพื้นฐานในปัจจุบันของเด็กพิการทุกคน เพื่อใช้ประกอบในการจัดทาแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม ให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของเด็กแต่ละคน ที่เป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ให้ความสาคัญ กับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิ การตามกระบวนการ 7 กระบวนการ และส่งแสริม
สนับสนุนให้การเด็กพิการได้รับโอกาส ในการเข้ารับการศึกษาที่มคี วามเหมาะสม กับความต้องการจาเป็นพิเศษ
2. เปรียบเทียบสภาพการด าเนิ น งานการให้ บ ริก ารช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่ม ส าหรับ เด็ กพิ การ ของศู น ย์
การศึ ก ษาพิ เศษ ในเขตภาคเหนื อ สั งกั ด ส านั ก บริห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษ จ าแนกตามต าแหน่ ง เพศ อายุ วุ ฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน โดยรวม พบว่า สภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจะเป็นเพราะครูทุกคนที่ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ จะต้องมีองค์ความรู้ด้านการศึกษา
พิเศษ เพื่อพัฒนาเด็กพิการให้รับการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ญาณิกา สุพล (2554) ได้วิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับ เด็ ก พิ ก าร ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ผลการศึ ก ษา พบว่า เปรียบเทีย บการ
บริ ห ารงานการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม ส าหรั บ เด็ ก พิ การข องศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธัญ ญารัตน์ เมืองอินทร์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ ปัญ หา และแนวทาง การแก้ปัญ หา การให้บริการ
ช่วยเหลื อระยะแรกเริ่มส าหรับ เด็ก พิ ก าร ของศู นย์ก ารศึ กษาพิ เศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ตามทั ศนะของครู
การศึกษาพิ เศษ ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบปัญ หาการดาเนินงานการให้ บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สาหรับเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทัศนะของครูการศึกษาพิเศษ จาแนกตาม
วุฒิ การศึกษา และจาแนกตามประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจะเป็นเพราะผู้บริหารและ
ครูผู้สอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหม่ ให้
เกิดการเรียนรูใ้ นการดาเนินงานให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ อีกทั้ง มีการบรรจุแต่งตั้งครู
ที่จบสาขาการศึกษาพิเศษโดยตรง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กพิการมากขึ้น ส่งผลให้การดาเนินงานการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ เป็นไปอย่างมีระบบและตรงกับความสามารถของเด็กพิการ ให้
ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการศึกษา สภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในเขตภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมพบว่า สภาพการดาเนินงาน
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ การประเมินความสามารถพื้นฐาน และ
ข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ การนิเทศ ติดตาม ประเมิน ผลและการส่งต่อ ฉะนั้น ควรส่งเสริมให้มีการนิเทศ
กากับ ติดตาม การดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไป
พัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
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2. จากการเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยจาแนกตามตาแหน่ง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน โดยรวม พบว่า
สภาพการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และบุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และจากวิธีการที่หลากหลาย เพื่อนามาพัฒนาเด็ก
พิการให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลงได้ดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.รักษิต สุทธิ
พงษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ที่กรุณาให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่
เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาตระหนักถึงความตั้งใจจริง และความทุ่มเทของ
อาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี
ขอขอบพระคุ ณ ดร.สุ นทร คล้ ายอ่า อาจารย์สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึ กษา ที่ได้ให้ค าแนะน า
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขอขอบพระคุณ นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดเชียงราย นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาปาง นางอมรรัตน์
ยาวิ ร าช ครู ช านาญการ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ ประจ าจั งหวั ด พะเยา ซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท่ี ให้ ค วามอนุ เคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมถึงขอบพระคุณ ผู้อานวยการ คณะ
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด/เขตการศึ กษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขต
ภาคเหนือ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
อนึ่ง ผู้ศึกษาหวังว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้
ให้แก่เหล่าคณาจารย์ ที่ทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญู
กตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สาหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้ ศึกษาขอน้อม
รับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีท่ีจะรับฟังคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป
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สุรัญจิต วรรณนวล. (2549). การดาเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). การเรียนรวม: แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา (พิมพ์ครั้ง
ที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว..
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ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
A study of the condition school base management in Terd Thai education
development network Mae Fah Luang district Chiang Rai Province
ยุวดี จอมศรี1* และ น้าฝน กันมา2
Yuwadee Jomsri1* and Numfon Kunma2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้ โรงเรีย นเป็ น ฐานของ
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายและเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน โรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ
เครจซี่ และ มอร์แกน ได้จานวน 146 คนจาแนกเป็นผู้บริหารทั้งหมด 12 คน ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดใหญ่จานวน 80
คน ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลางจานวน 44 คน ครูผู้สอน โรงเรียนขนาดเล็กจานวน 10 คน สถิติท่ีนามาวิเคราะห์เพื่อ
คานวณหาค่าสถิต ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test F–test และ ตรวจสอบรายคู่ Sheffe’s
ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
เทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 4 ข้อ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ลาดับที่ 1 คือ ด้านการมีส่วนร่วม ลาดับที่ 2 คือ ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล และลาดับที่ 3 คือ ด้านการ
บริหาร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุดคือ ด้านการกระจายอานาจ ปัญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษากลุ่ม เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จั งหวัดเชียงราย ทั้ง 4 ข้อ โดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลาดับที่ 1 คือ ด้านการกระจายอานาจ ลาดับที่ 2 คือ ด้าน
การมี ส่วนร่วม และลาดับที่ 3 คือ ด้านการบริหารตนเองมี ส่วนด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลมีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่มีขนาดต่างกัน ซึ่งได้ศึกษา 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการกระจายอานาจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารตนเอง และด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล พบว่า
โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น โดยภาพรวมและจาแนกเป็น
รายด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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.05 คือ ด้านการบริหารตนเอง โดยโรงเรีย นขนาดเล็กมีสภาพการบริหารสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
ส่วนด้านอื่น ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05
คาสาคัญ: โรงเรียนเป็นฐาน

Abstract
The purpose of this independent study was to study of condition school base management in Terd
Thai education development network, Mea Fah Luang District Chiang Rai Province and compare about condition
school base management in Terd Thai education development network, Mea Fah Luang District Chiang Rai
Province. Data were collected from 146 people there are 12 directors and 134 teachers through the
questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation,
F–test and Sheffe’s.
The results showed that view of the condition of school base management in Terd Thai education
development network, Mea Fah Luang District Chiang Rai Province in overall were at high level . Data on
participation or collaboration , check and balance , self management and decentralization is low level .
Comparisons of condition school base management in Terd Thai education development network, Mea
Fah Luang District, Chiang Rai Province by size of school on participation or collaboration, check and balance, self
management, decentralization showed the size of school in overall not different level in significance level of
0.05.
Keywords: school base management

บทนา
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้สภาพสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้วย จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน ช่วยพัฒนาโลกจากโลกที่กว้างกลายเป็น
โลกที่แคบ ผู้คนสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที่มีสิ่งของที่สามารถอานวยความสะดวกสบายให้แก่ทุกคน
บนโลกนี้ ในเมื่อโลกมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องก็ควรพัฒ นาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาตามไปด้วย ยิ่งเรื่อง
การศึกษาที่มีความสาคัญต่อทุกคนควรให้การพัฒนาเป็นพิเศษ และควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จาเป็นต้องดาเนินการปฏิรูป
หลายด้าน เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมทั้งปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนทุกคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นคนดี คนเก่ง มี
ระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี กล่าวคือ การศึกษาเป็น
เครื่องมือที่มีความสาคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ( พรทิพภา แก่นเรือง, 2554 )
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 เปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรู knowledgebased-economy) ที่มีความเจริญก
าวหนา อยางรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงขอมูลทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นสงผลตอวิถีการดารงชีพทั่วโลกตองเผชิญกับความทาทายของสภาวะการแขงขันในเวที
โลกอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่โลกไดเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหมที่อาศัยความรูเปนฐานซึ่งทาให
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ระดับและคุณภาพการศึกษาของประชากรกลายเปนปจจัยบ่งชี้ความไดเปรียบเสียเปรียบในเชิงความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ จึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนรู และการพัฒนามากขึ้น โดยที่ความรูและการเรียน
รูเปนปจจัยสาคัญที่สุดในการพัฒนาประชากรและสรางสมรรถนะในการแขงขันของประเทศ ดังนั้นการศึกษาจึงเป
นปัจจัยที่สาคัญทีส่ ุดในการพัฒนาประเทศ (ปรัชญา ปนมณี, 2555)
การศึกษาเป็นความจาเป็นสาหรับทุกคน และทุกคนต้องมีส่วนร่วมผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้ผลผลิต
ทางการศึกษามีคุณภาพ และด้วยสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทยไม่
สามารถปรับ ตั วได้ ทั น จึงจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปฏิ รูป การศึ ก ษาของประเทศโดยเปลี่ ย นระบบ และวิ ธีก ารบริห ารจั ด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดทิศทางการบริหารไว้ใน มาตรา 39 ว่า “ให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหาร และ
การจัดการศึกษาทั้งด้าน วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”ดังนั้นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน จากกระทรวงจึง ได้แก่(1) คณะกรรมการเขตพื้นที่ (2) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ (3) สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จากข้อกาหนดดังกล่าวโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงมีอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป วิชาการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในขณะเดียวกันสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องกาหนด
เป้าหมายของตนเองในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทัง้ คนดี คนเก่ง และคนมีความสุข (ระพิน ชูทอง, 2554 หน้า 1)
การจัดและบริหารการศึกษาไทยแต่เดิมใช้รูปแบบของการรวมอานาจการบริหารและตัดสิน ใจไว้ท่ีส่วนกลาง
และมีการมอบอานาจการบริหารและการตัดสินใจเพี ยงบางส่วนไปให้ หน่วยงานราชการที่รับ ผิดชอบการบริห าร
การศึกษาในส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา แต่แนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ได้มีข้อกาหนดให้กระจายอานาจการบริหารและการตัดสินใจไป ให้หน่วยงาน
ระดับปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาให้มากที่สุด โดยราชการบริหารส่วนกลางจะทาหน้าที่เพียง
กาหนด นโยบาย การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การกาหนดและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็น
ประการสาคัญ ส่วนการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป จะมี
การกระจายอ านาจไปให้ โรงเรีย นและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษารั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การเอง การบริห ารในลั ก ษณะตาม
ข้อกาหนดนี้ เรียกว่าเป็นการบริหารแบบใหม่ท่ีเรียกว่า การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของการใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(วัฒนา โรจน์เจริญชัย, 2553 )
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์ทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะทา
ให้ รูป แบบนวัต กรรมการเรียนการสอนของสถานศึ กษาสอดคล้อ งกั บการเปลี่ ยนแปลงในการพั ฒ นาให้ ทุ กคนใน
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเป็น บุคลากรแห่งการเรียนรู้ทาให้สถานศึกษาและชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (กรม
สามัญศึกษา, 254511) โดยสถานศึกษาบริหารจัดการเป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา ใช้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้อานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่
ดาเนินการแก้ไขปัญ หาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพในการเรียนรู้ข อง
นักเรียนทุกคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่ได้มีสูตรสาเร็จ
หรือรูปแบบกระบวนการบริหารที่สาเร็จรูปแต่ขึ้นอยู่กับการมี ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยตรงด้วยการ
เรียนรู้ ลงมือทา ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานศึกษาเอง ( ระพิน ชูทอง, 2554, 1 )
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โรงเรียนในฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่สาคัญที่สุดในการจัดการศึกษา จึงจาเป็นที่จะต้องปรับปรุง
การบริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ ในปัจจุบันให้มาก เพื่อนาพาให้สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เรื่องการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม การ บริหารตนเอง การตรวจสอบและถ่วงดุล เพื่อจะได้นาผลการศึกษาไปใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาของผู้วิจัยเองและสถานศึกษากลุ่ม พัฒนาเครือข่าย
การศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. ศึ ก ษาสภาพการบริห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐาน ของสถานศึ ก ษากลุ่ ม เครื อ ข่ า ยพั ฒ นา
การศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่มเครือ ข่าย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด

สมมุติฐาน
สภาพของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเทอดไทย
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จาแนกตาม ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทางาน ขนาดโรงเรียน แตกต่าง
กัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จานวน 239 คน จาแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียนจานวน 12 คน
ครูผู้สอนจานวน 227 คน
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2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอด
ไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (ศรัทธา ห้อง
ทอง, 2554 อ้างถึง Krejecie & Morgan, 1970, 608) โดยวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย ได้จานวน 146 คน จาแนกเป็นผู้บริหาร
ทัง้ หมด 12 คน ครูผู้สอน โรงเรียนขนาดใหญ่จานวน 80 คน ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลางจานวน 44 คน ครูผสู้ อน
โรงเรียนขนาดเล็กจานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้เป็นแบบสอบถามที่ผวู้ ิจัยได้กาหนดขึน้
1. ลักษณะเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 1 ฉบับแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียน และ ครูผสู้ อน ของสถานศึกษากลุ่มพัฒนาเครือข่าย
การศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการบริหารงาน โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 คาถามปลายเปิด
2. วิธีการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถามสาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน
2.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจัย จากเอกสารและตาราที่เกี่ยวกับ หลักและวิธีการสร้าง
แบบสอบถาม
2.3 กาหนดขอบข่ายของคาถามที่จะสร้างจากสาระสาคัญตามกรอบแนวคิดของการวิจัย คือ การ
กระจายอานาจ การมีสว่ นร่วม การบริหารตนเอง และการตรวจสอบและถ่วงดุล จากนั้นร่างแบบสอบถาม
2.4 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัยตรวจพิจารณา
2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ
2.6 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity )
2.7 ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผเู้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ
2.8 นาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนบ้านห้วยผึง้ จานวน 30 คน
2.9 นาผลการทดลองมาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ( Alphacoefficient ) ตามวิธกี ารของ Cronbach โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ ได้คา่ ความเชื่อมั่น 0.913
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน
2. นาคะแนนที่ได้ไป เพื่อวิเคราะห์ระดับสภาพในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตาม แล้วนาเสนอเป็น
รายด้านโดยใช้สถิตดิ ังนี้ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation ) แล้ว
นาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 100)
ค่าเฉลี่ย ระดับสภาพ
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4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากที่สุด
ระดับสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาก
ระดับสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานปานกลาง
ระดับสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้อย
ระดับสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้อยที่สุด

3. เปรียบเทียบระดับสภาพในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนของสถานศึกษากลุม่ พัฒนาเครือข่ายการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นรายด้าน
โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ F–test และ ตรวจสอบรายคู่ Sheffe’s
4. สรุปสภาพจากข้อเสนอแนะในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามทรรศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนแกนนาปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาจังหวัดพะเยา
โดยดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหาจาแนกประเด็นในแต่ละขั้นตอนแล้วนาเสนอในรูปแบบพรรณนา

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 146 คน เป็นเพศหญิ ง 69 คน เพศชาย 50 คน ระดับวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี 125 คน รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญาโท 18 และต่ากว่าปริญญาตรี 3 คน เป็นผู้บริหาร 12
คน เป็นครู 134 คน ส่วนประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 11 - 15 ปี รองลงมาอยู่ระหว่าง 6–10 ปี และ 16–20 ปี
ตามลาดับ สาหรับขนาดของโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ 83 คน รองลงมาโรงเรียนขนาดกลาง 47 คน
และโรงเรียนขนาดเล็ก 16 คน ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรีย นเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒ นาการศึกษา
เทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าลาดับที่ 1 คือ ด้านการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 คือ ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุลมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และลาดับที่ 3 คือ ด้านการบริหารตนเองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ด้านการกระจายอานาจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามขนาดโรงเรียน
พบว่ า การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริห ารสถานศึ ก ษาโดยใช้ โรงเรีย นเป็ น ฐาน ของสถานศึ ก ษากลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารตนเองในส่วนของสภาพการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ .05
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สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่องสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายมีประเด็นที่สาคัญนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอด
ไทย อาเภอแม่ฟ้ าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับ
นครินทร์ เหลือบุญชู (2554) ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมใช้การบริหารฐานโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ นงลักษณ์ ยุทธสุทธิพงศ์ (2551) ได้วิจัยเกี่ยวกับศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 4 พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
เขตตรวจราชการที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ณรงค์ โภคสวัสดิ์ (2551,หน้า 50-59) ได้วิจัย
เกี่ยวกับสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยโสธร เขต1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อดิศั กดิ์ จันทะนาม (2549) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันการ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า โดยภาพรวม สถานศึกษามีการปฏิบัตริ ะดับมากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับเรืองศักดิ์ ชุปวา และคณะ (2554)
ได้ทาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งหมด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด อีกทั้งยังสอดคล้องกับนงลักษณ์ ยุทธสุทธิ พงศ์ (2551) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับศึกษาการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน เขตตรวจราชการที่ 4 พบว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง
กั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ .05 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ านพบว่ า ด้ า นการบริห ารตนเองในส่ วนของสภาพการบริห าร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคคนาถ เผือกใจแผ้ว (2548) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาในการ
บริห ารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน ตามทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้ นฐานในโรงเรียนแกนนาปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนแกนนา
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปภังกร ทองเงิน (2549) ได้ศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีพบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
จาแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของวัช
รพล สุ ด สายเนตร (2556) ได้ ท าการศึ ก ษาการบริห ารโดยใช้โรงเรีย นเป็ น ฐานในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
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จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษากลุ่มพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ฉบับนี้ สาเร็จด้วยดี
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ท่ีห ลากหลายและมีประโยชน์แก่
ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณ ดร. น้าฝน กันมา อาจารย์ท่ีปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนา พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไข จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีเ้ สร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ นายพิชชากร อานุ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ นายอนุชิต ไทยรั ศมี ผู้อานวยการ
โรงเรียนบ้านเทอดไทย และนางเครือวัลย์ สุมงคลเจริญ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ได้ให้การอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและได้ให้คาแนะนา
แก้ไขข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณ คณะครู โรงเรีย นบ้ านห้ วยผึ้ง ที่ ได้ ให้ ค วามอนุ เคราะห์ ในการเป็ น พื้ น ที่ ท ดลองในการใช้
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณะครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ เป็นพื้นที่ศึกษา และให้ร่วมมือ จนการศึกษาครั้งนี้
สามารถดาเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ คุณแม่กมลวรรณ จอมศรี รวมทั้งพี่น้องทุกคน ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเป็น
กาลังใจตลอดมา จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์ที่มีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผู้มี
พระคุณทุกท่าน
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สภาพการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 3
A Study of Zero Waste School The Pilot Schools in The Network Education
Development Mae Salongnai District under Chiang Rai Primary Educational
Service Area Office 3
สุรีย์ ยาพู1*่ และ สันติ บูรณะชาติ2
Suree Yaphu1* and Santi Buranachart2

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สล
องใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 7 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน
103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล และนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า
สภาพการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ
ปลูกฝังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมู ลฝอย ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยใน
การจั ด การขยะมู ล ฝอย ด้ านนโยบาย การสนั บ สนุ น และแผนการด าเนิ น งาน ด้ า นการประยุ ก ต์ ใช้ห ลั ก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
ด้านผลสาเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ และด้านการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้หลัก 3Rs
คาสาคัญ: สภาพการดาเนินงาน โรงเรียนปลอดขยะ
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Abstract
The purpose of this study. A study of zero waste school the pilot schools in the network education
development Mae Salongnai District under Chiang Rai primary educational service area office 3. and to study
the problems and suggestions the pilot schools in the network education development Mae Salongnai District
under Chiang Rai primary educational service area office 3. The 7 school academic year 2559 number 103
people. Data were analyzed by frequency, percentage, average, standard deviation, interpretation and
presented in tables with descriptions. It was found that
A study of zero waste school the pilot schools in the network education development Mae Salongnai
District under Chiang Rai primary educational service area office 3. Overall high level when the aspect that all
aspects of the operations in a high level. Chronological average descending is the process of cultivating and
promoting participation in solid waste management. The promotion of knowledge and disciplines in solid waste
management, policy support and plans. The application of sufficiency economy Promote environmental quality
and management of natural resources and environment in the school. The success and sustainability of the free
school garbage. The activities of zero waste school using the principles of 3Rs.
Keywords: State of operation, Zero waste school

บทนา
ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายนั้นได้เพิ่มมากขึน้ ทุกปี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นความสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอย จึงได้กาหนดให้การแก้ไข
ปัญ หาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และจัดทาเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.
2559-2564) เพื่ อให้ส อดคล้ องกับ ทิศ ทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
(แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564, หน้า 3-4)
เมื่อการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและได้กลายมาเป็นวาระแห่งชาติ จึงได้จัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญคือ ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ ยั่งยืน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564, หน้า 7)
เนื่องจากการเพิ่มปริมาณของขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ ในระดับจุลภาคและมหา
ภาค กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนการดาเนินโครงการ
ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อการจัดการขยะอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสานึก การลด คัดแยก
ขยะ และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา มุ่งสู่ส ถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริงและขยายต่อจน
กลายเป็นสังคมรีไซเคิล (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559)
ด้วยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย เป็นปัญหาสาคัญที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการป้องกันและแก้ไข สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
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และของเสียอันตรายในโรงเรียน เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้
เป็นไปตามมาตรการและแนวทางที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง ซึ่งโรงเรียนของ
ผู้วิจัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนาร่องโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2559 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจอยากศึกษาสภาพการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สล
องใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ว่าบริบทของโรงเรียนที่คล้ายคลึงกันมีสภาพการดาเนินการ
โรงเรียนปลอดขยะต่างกันหรือไม่อย่างไร เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน
ปลอดขยะ Zero Waste School ให้ ป ระสบความส าเร็ จ อี ก ทั้ งเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลดี ยิ่ งขึ้ น ไป
ตลอดจนสามารถขยายผลการดาเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะไปสู่สถานบันครอบครัวและชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
แม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะการด าเนิ น งานโรงเรีย นปลอดขยะของโรงเรีย นน าร่อ ง ในกลุ่ ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิด
การด าเนิ น งานโรงเรี ย นปลอดขยะ
ของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่าย
พั ฒ นาการศึ ก ษาแม่ ส ลองใน สั งกั ด
ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

วิธีวิทยาการวิจัย

ความคิดเห็นของครูโรงเรียนปลอดขยะ
ของโรงเรียนนาร่อง ในกลุม่ เครือข่าย
พัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการ
วิจัย

การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาสภาพการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒ นาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 ผู้วิจัยได้
ดาเนินการศึกษาโดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่ายพั ฒ นาการศึกษาแม่สลองใน สังกัด
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 3 จ านวน 7 โรงเรียน รวมทั้ งสิ้ น จานวน 103 คน และ
สัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนละ 1 คน รวม 7 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ในการศึ ก ษาสภาพการด าเนิ น งานโรงเรีย นปลอดขยะของโรงเรียนน าร่อ ง ในกลุ่ ม เครือ ข่ ายพั ฒ นา
การศึ ก ษาแม่ ส ลองใน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ได้ แ ก่
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ สภาพการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบลิ เคอร์ท (Likert) 5 ระดั บ วิเคราะห์ ข้อมู ล โดยการหาค่าเฉลี่ ย () และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
2. ในการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะผู้วิจัยได้ทาการศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semistructure interview) โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) และจัดหมวดหมู่
การตรวจสอบและการหาคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) เท่ากับ 0.92
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ข้อ มู ล จากแบบสอบถามผู้ วิจั ยด าเนิน การเก็บ รวบรวมข้อมู ล โดยวิธีการแจกแบบสอบถามและเก็ บ
รวบรวมข้อมูลกลับด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จานวน 103 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และโดยมี
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและผู้วจิ ัยได้นาไปดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะการดาเนินงานโรงเรียน
ปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่ายพัฒ นาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยได้นัดหมายกับครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนละ 1 คน รวม
7 คน ในการขอเข้าไปสัมภาษณ์ จากนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ตามที่ได้นัดหมายไว้และขออนุญาตในการ
บันทึกเสียง เพื่อนาไปดาเนินในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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ผลการศึกษา
1. ผลจากการตอบแบบสอบถาม สภาพการดาเนินงานโรงเรี ยนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยู่
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ านกระบวนการปลู ก ฝั งและส่ งเสริม การมี ส่ วนร่วมในการจั ด การขยะมู ล ฝอย มี ส ภาพการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย มีสภาพ
การดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ด้านนโยบาย การสนับสนุน และแผนการดาเนินงาน มีสภาพการดาเนินงานอยูใ่ นระดับ
มาก ด้ า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญ าเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ด้านผลสาเร็จและความ
ยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก และด้านการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
โดยใช้หลัก 3Rs มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
1.1 ด้านนโยบาย การสนับสนุน และแผนการดาเนินงาน พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกาหนดโครงสร้างการบริหารจั ดการโรงเรียนปลอดขยะ ผู้รับผิดชอบโครงการและบทบาท
หน้าที่โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม มีการระบุ ขั้นตอนและกรอบเวลา งบประมาณที่ต้องใช้ ผู้รับผิดชอบและ
หรือคณะทางาน เป้าหมายที่ชัดเจน และตัวชีว้ ัด มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คือ การให้ความรู้หน้าเสาธง หรือในห้องเรียน มีสภาพการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การจัดทาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน
ปลอดขยะหรือหลักสูตรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก และ การประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนภายหลังจากการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้ านกระบวนการปลู ก ฝั งและส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด การขยะมู ล ฝอย พบว่ า ทุ ก ข้ อ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จานวนนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม มี
สภาพการดาเนินงานอยูใ่ นระดับมาก
1.4 ด้านการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้หลัก 3Rs พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมการลดปริมาณขยะที่ชัดเจน มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท มีสภาพการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก
1.5 ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีบ้านพักอาศัยใกล้เคียงกันเดินทางมาพร้อมกัน มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
และโรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ความมีเหตุผล เช่น ผู้เรียนรูจ้ ักการเลือกใช้และซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่มี
บรรจุภัณฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ เป็นต้น มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
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1.6 ด้านผลสาเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีสภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับ
มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ เกิดเครือข่ายโรงเรียน/ชุมชน ที่มีกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีสภาพการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลจากการสัมภาษณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 3 จากครู
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนละ 1 คน รวม 7 คน
2.1 ด้านนโยบาย การสนับสนุน และแผนการดาเนินงาน
ปัญ หา โรงเรียนไม่มีการกาหนดนโยบายอย่างชัดเจน อีกทั้งยังขาดการประสานความร่วมมือกับ
ชุม ชน หน่ วยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน ท าความเข้ าใจกั บ ผู้ ป กครองในด้ า นนโยบายต่ าง ๆ ไม่ ได้ จั ด ท าแผนการ
ดาเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทาให้การนาแผนงานโครงการต่าง ๆ มาจัดทาตามนโยบายที่เขตพื้นที่กาหนด
ไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจังกับงานที่วางไว้ จึงทาให้การดาเนิ น
โครงการไม่ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทาให้เกิดปัญหาด้านการรับการสนับสนุนงบประมาณที่ไม่
ต่อเนื่องและไม่ได้รับงบประมาณตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ในแผนงาน และการดาเนินการคลาดเคลื่อนจากแผนงานที่
วางไว้ เนื่องจากภาระงานของครูมีมากเกินไป และบุคลากรในการดาเนิน งานไม่เพียงพอ ทาให้การขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนปลอดขยะ ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากตัวแปรหลายประการ เช่น รถรับซื้อขยะไม่ขึ้นมาให้บริการทาให้ไม่มี
พื้นที่ในการจัดเก็บขยะ และขยะประเภทที่ไม่ย่อยสลาย เช่น ถุงพลาสติก มีมากเกินกาลังความสามารถของทาง
โรงเรียน ในการบริหารจัดการขยะเหล่านี้ และโรงเรียนไม่มีระบบการจัดการที่ดี ทาให้เกิดการสะสมของขยะเกิดเป็น
แหล่งเพาะพันธุเ์ ชื้อโรคและก่อมลพิษทางอากาศ
ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรมีการกาหนดนโยบายอย่างชัดเจน มีการประสานความร่วมมือกับชุมชน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทาความเข้าใจกับผู้ ปกครองในด้านนโยบายต่าง ๆ มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนาแผนงานโครงการต่างๆมาจัดทาตามนโยบายที่เขตพื้นที่กาหนด ให้เป็นรูปธรรม
บุค ลากรในโรงเรียนร่วมมื อกัน อย่างจริงจังกั บงานที่วางไว้ เพื่ อให้ การดาเนิน งานโครงการประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ หน่วยงานต้องสังกัดมีการสนับสนุนงบประมาณที่ต่อเนื่องและมีการจัดสรรงบประมาณตรงตาม
เวลาที่กาหนดไว้ในแผนงาน มีการแบ่งงานให้กับคณะครูกันอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ
บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันจัดทาโครงการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลที่ มีประสิทธิภาพ มีการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนปลอดขยะ มีการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อลดปัญหาการจัดการขยะ และมีระบบการ
จัดการที่ดี ลดการสะสมของขยะเพื่อไม่ให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและก่อมลพิษทางอากาศ
2.2 ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย
ปัญหา โรงเรียนไม่ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะให้กับคณะครู บุคคลากรและ
นักเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นครูให้ความรู้ผ่านสื่อ Internet ไม่ได้กาหนดกฎระเบียบหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยในโรงเรียน อีกทั้งครูในโรงเรียนขาดการเอาใจใส่เกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างแท้จริง และยังขาด
ความรู้ในเรื่องเฉพาะทางที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เช่น การทาปุ๋ยหมัก ยังขาดงบประมาณในการเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรูแ้ ก่นักเรียนและบุคลากรอย่างเป็นระบบ และไม่ได้นาโครงการโรงเรียนปลอดขยะไป
บรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาจึงไม่มีการจัดการเรียนการสอนและจัดทาแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
เพียงแค่สอดแทรกอยู่ในกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษาเท่านั้น อีกทั้งยังเน้นแค่กระบวนการเบื้องต้นไม่มีการใช้หลัก 3Rs
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มาใช้ให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อยมากในการคัดแยกขยะ ส่วนมากจะทราบเพียงแค่นโยบายต่าง ๆ
ส่วนการปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ส่งผลถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเป็นอย่างมาก จากปัญหาการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในส่วนของการปฏิบัติจากตนของชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ส่งผลกระทบถึงกฎ กติกา ข้อตกลง
หรือเงื่อนไขที่วางไว้ จึงไม่สามารถทาให้กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนงานที่วางไว้ คณะครู บุคลากร
และนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการขยะที่เป็นแนวทางเดียวกัน ทาให้การจัดการขยะภายใน
โรงเรียนไม่ถูกต้องและเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะให้กับคณะครู บุคคลากร
และนักเรียน เพื่อกาหนดกฎระเบียบหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน และครูในโรงเรียนควร
เอาใจใส่เกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างแท้จริง และมีความรู้ในเรื่องเฉพาะทางที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นัก เรียน เช่น การท าปุ๋ย หมั ก เป็ น ต้ น และมี ก ารจัด ท าโครงการโรงเรีย นปลอดขยะไว้ในแผนปฏิ บั ติ การประจาปี
งบประมาณ จะได้มีงบประมาณในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และนาโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะไปบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนและจัดทาแผนการเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะ พร้อมทั้งสอดแทรกและบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีก
ทั้งนาหลัก 3Rs มาใช้ให้เป็นรูปธรรม ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและลงมือปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อส่ งผล
ถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตั้งแต่ระยะ
เริ่มวางแผนโครงการ ลงไปสู่การปฏิบัติจากตนของชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ รับทราบกฎ กติกา ข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขที่วางไว้ เพื่อให้กจิ กรรมดาเนินไปได้ด้วยดีตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนงานที่วางไว้และกาหนดทิศทางในการ
จัดระบบการจัดการขยะ เพื่อให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ทาให้การจัดการขยะภายใน
โรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
2.3 ด้านกระบวนการปลูกฝังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ปัญหา โรงเรียนยังไม่มีหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยกับทุกภาค
ส่วน ไม่มีการจัดทาแผนการสอนในเรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมมีเพียงการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ส่งเสริมจิตสานึกในการลดปริมาณขยะ ไม่มีการจัดอบรมเกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย ขาดการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น และผู้นาชุมชน ไม่มีการนาของภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามี
ร่วมหรือสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ และยังไม่มีการติดต่อประสานงานกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดจนการวางแผนยังไม่มีความต่อเนื่อง ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทาให้การดาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ยังไม่สาเร็จตามแผนงานที่วางไว้ ทาให้การจัดการขยะของโรงเรียนไม่ทันต่อการเพิ่มของปริมาณขยะและนักเรียนส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถแยกขยะได้ด้วยตนเอง และยังไม่มีการนาเรื่องการจั ดการขยะเข้าสู่การหารือเวทีชุมชน เพราะฉะนั้น
ปัญ หายังคงเป็นปัญ หาภายในโรงเรียนที่ครูและนักเรียนต้องร่วมรับผิดชอบและหาแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของโรงเรียนให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรมีหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมู ลฝอยกับทุก
ภาคส่วน มีการจัดทาแผนการสอนในเรื่องการจัดการขยะในทุกระดับชั้นให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและส่งเสริม
จิตสานึกในการลดปริมาณขยะ มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น และผู้ นาชุมชน มีการนาของภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีร่วมหรือสนับสนุน
การดาเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ และยังมีการติดต่อประสานงานกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการวางแผน
อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทาให้การดาเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะสาเร็จตามแผนงานที่วางไว้ มี
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ระบบการจัด การขยะให้ ทั นต่ อการเพิ่ ม ของปริม าณขยะและส่ งเสริม ให้ ลดการใช้ข ยะที่ไม่ ย่อ ยสลาย อี กทั้งฝึ กให้
นักเรียนสามารถแยกขยะได้ด้วยตนเองและมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการขยะ
โดยดาเนินกิจกรรมตามที่ตกลงกันไว้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
2.4 ด้านการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้หลัก 3Rs
ปัญ หา นัก เรียนไม่ สามารถที่จะแยกขยะตามที่โรงเรียนจัดให้ ยังทิ้งขยะรวมในถังเดี ยวกัน การ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เพื่อลดปริมาณขยะไม่ต่อเนื่อง เช่น จะกระตุ้นนักเรียนได้เมื่อจัดค่าย Zero Waste
เมื่อจบค่ายนักเรียนก็จะลืมหลักการคัดแยกขยะ หรือไม่ค่อยใส่ใจเรื่องปัญหาขยะ การนาขยะไปกาจัดในเตาเผาขยะ
เป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศ เนื่องจากโรงเรียนมีระยะทางไกล ผู้รับซื้อขยะไม่สามารถเข้ามารับซื้อได้อย่าง
ต่ อเนื่ อ ง จึงก่อ ให้ เกิด ปั ญ หาการจาหน่ ายขยะ นั ก เรียนยั งขาดความเข้าใจเกี่ยวกั บ ระบบธนาคารขยะ ท าให้ ก าร
ดาเนินงานในการคัดแยกขยะและจัดจาหน่ายยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นักเรียน ชุมชน บางส่วนขาดจิตสานึกใน
การคัดแยกขยะ และนักเรียนยังไม่สามารถคัดแยกขยะได้ตามกระบวนการ 3Rs จึงส่งผลให้โรงเรียนนั้นมีขยะเพิ่มมาก
ขึ้น
ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรออกแบบถังขยะให้เหมาะสมเหมือนกับต่างประเทศ เพื่ อสร้างความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการแยกขยะ ดาเนินการจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะและจัดการปัญหาขยะตามหลัก 3Rs อย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาจใช้กิจกรรมเสริมต่าง ๆ เช่น การกระตุ้นสร้างจิตสานึกให้นักเรียนเห็นถึงปัญหาขยะที่ส่ งผลต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม การใช้เสียงตามสาย ป้ายนิเทศ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการกาจัดขยะ มีการเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาให้ ค วามรู้เกี่ย วกั บ การก าจั ด ขยะอย่ างถู ก วิ ธีแ ละการน าขยะมารีไซเคิล เพื่ อ น ากลั บ มาใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างสูงสุด และมีการจัดตารางในการจาหน่ายขยะ และติดต่อประสานงานกับผู้รับซื้อขยะเพื่อแก้ไขปัญหา
การจาหน่ายขยะ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการของธนาคารขยะให้แก่นักเรียน สร้างจิตสานึกให้กับ
นักเรียนและชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอยู่เป็นประจาและมีการนาหลัก 3Rs มาปรับใช้ให้ครบทุกองค์ประกอบและ
ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนเล็งเห็นถึงประโยชน์ของขยะหรือวัสดุเหลือใช้
2.5 ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
ปัญ หา โรงเรียนยังไม่มีการจัดการปัญ หาขยะอย่างเป็นรูปธรรม และไม่มีแนวทางจัดการขยะที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน บุคลากรในโรงเรียนยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทาปุ๋ย
หมัก ชุมชน บุคลากร และนักเรียนยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในโรงเรียนยังไม่ครบวงจร ไม่มีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะ จึงใช้วิธีการเผาหรือฝัง ซึ่งเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ยังไม่มีการส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก
ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรมีการทาปุ๋ยหมักจากใบไม้ เศษผัก ผลไม้ จากห้องครัว มีการวางแผน
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีจัดการปัญหาขยะให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน มีการเชิญวิทยากร
ที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาให้ ค วามรู้แก่ค ณะครูและนั ก เรีย น เพื่ อ ทางโรงเรีย นควรมี ระบบการจัด การขยะที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ บุ ค ลากรใน
โรงเรีย นมี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด การขยะที่ ส่ งผลต่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และมีการส่งเสริมให้ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก
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2.6 ด้านผลสาเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ
ปัญ หา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการปัญ หาขยะ แต่ไม่มีจิตสานึกที่ดีในการลงมือ
ร่วมกันทากิจกรรม หรือลงมือกาจัดขยะ เนื่องจากยังไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องปัญหาขยะกับตนเอง คณะครูและ
บุคลากรยังขาดความร่วมมือ ร่วมใจในการดูแลนักเรียนในการกาจัดขยะในโรงเรียน จึงทาให้ไม่บรรลุผลสาเร็จอย่าง
ยั่งยืน จนทาให้นักเรียนขาดความตระหนักที่จะคัดแยกขยะและกาจัดขยะและบุคลากรในโรงเรียน ทาให้ขาดความ
ต่อเนื่อง การจัดการขยะของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ จึงไม่สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนและสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทาให้โรงเรียนยังไม่
สามารถบริหารงบประมาณในการจัดการขยะได้ด้วยตนเอง ต้องรองบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดมาสนับสนุน
โครงการ ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ สร้างจิตสานึกที่ดใี ห้กับนักเรียนในการลงมือทากิจกรรมร่วมกัน หรือร่วมกันกาจัดขยะ
เพื่อไม่ให้นักเรียนคิดว่าการจัดการขยะเป็นเรื่องที่ไกลตัว คณะครูและบุคลากรควรร่วมมือ ร่วมใจในการดูแลนักเรียน
ในการกาจัดขยะในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะและกาจัด
ขยะของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง มีระบบการจัดการขยะที่ ดีสามารถขยายผลไปสู่
ชุมชน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถบริหารงบประมาณในการจัดการขยะได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรองบประมาณจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดมาสนับสนุนโครงการ ทาให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่ายพัฒ นา
การศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 พบประเด็นที่ควรนามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลอง
ใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาพรวมและรายด้าน ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่องที่นามาศึกษามีความสัมพันธ์แ ละสอดคล้องกันในการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไข ปั จ จั ย น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ โรงเรี ย นปลอดขยะ ของกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2559) ได้กาหนดเงื่อนไขหลักที่นาไปสู่ความสาเร็จจะต้อง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และสอดคล้องกับกรณีศึกษาของโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนบ้านนาทวี จังหวัดสงขลา
ของโรงเรียนบ้านนาทวี (2557, สื่อออนไลน์) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero waste) เฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา 58 โรงเรียน ปี 2556 กลุ่ม A สอดคล้องกับกรณีศึกษาของโรงเรียนปลอด
ขยะโรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล (2557, สื่อออนไลน์) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด
โรงเรีย นปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิ ม พระเกี ย รติ 58 พรรษา 58 โรงเรีย น ปี 2556 กลุ่ ม B สอดคล้ อ ง
งานวิจัยของ กัม พล แสงเอี้ยม (2555) ได้ ศึก ษาเรื่องการออกแบบระบบคั ด แยกประเภทขยะมู ลฝอยในโรงเรีย น
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบระบบคัดแยะประเภทขยะมูลฝอยที่ถูกพัฒ นาขึ้นมีความเหมาะสมในการ
นาไปใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยของนักเรียน และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ภายในชุม ชนหรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ต่อไป และสอดคล้องงานวิจัยของ จงกล ศุภรัตน์ (2555)
ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ป แบบการจั ด การขยะส าหรั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
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ผลการวิจัยพบว่า ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจัดการขยะเพิ่มขึ้น จากการนาไปถ่ายทอดบูรณาการร่วมกับ
การเรียนการสอนนักเรียน และการทาโครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกันการจัดการขยะ ส่งผลให้ปริมาณขยะใน
โรงเรียนลดลง ร้อยละ 81.4 และสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560) จากการดาเนินงานตามแนวทางดังกล่าวส่งผลให้
สภาพการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่ายพัฒ นาการศึกษาแม่สลองใน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมและรายด้านมีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ผลดังนี้
1.1 ด้านนโยบาย การสนับสนุน และแผนการดาเนินงาน ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่าการ
กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครูมีบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โดยใช้รูป แบบการบริหารจัดการแบบมีส่ วนร่วม มีการติด ตามกากั บ ดูแลการด าเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนดไว้ มี ก ารกาหนดเป้าหมายในการด าเนิ นงานอย่างชัดเจน การจัดระบบความคิด และการสร้างกรอบแนว
ทางการดาเนินงานเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน มีกระบวนการดาเนินโครงการภายใต้กรอบ
แนวคิด PDCA (Plan Do Check Act) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุธาสินี โพธิจันทร์ (2558) กล่าวถึง กระบวนการ
ดาเนินงาน “Deming Cycle” PDCA หัวใจสาคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.2 ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก มีการจัดทาหลักสูต รการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนปลอดขยะหรือหลักสูตรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนภายหลังจากการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผ่านช่อง
ทางการเผยแพร่ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น เสียงตามสาย ประกาศหน้าเสาธง ป้ายนิเ ทศ นิทานเด็ก เกมส์
การละเล่น ละครหุ่นมือ บทเพลงรีไซเคิล หนังสั้น เป็นต้น สอดคล้องกับการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนวัด
ทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จังหวัดสุพรรณบุรี (2557) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา 59 โรงเรียน ปี 2557 กลุ่ม A
1.3 ด้านกระบวนการปลูกฝังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก พบว่าจานวนนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังมีการยกย่อง
สร้างขวัญ กาลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนแกนนา และนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การมอบใบ
ประกาศเชิดชู การมอบรางวัล และการพานักเรียนไปศึกษาดูงาน ซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
จังหวัดแพร่ (2557) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา 59 โรงเรียน ปี 2557 กลุ่ม B
1.4 ด้านการดาเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้หลัก 3Rs ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่า
กิจกรรมการลดปริมาณขยะที่ชัดเจน ระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท ใช้หลัก
3Rs ในการดาเนินกิจกรรมลด คัดแยก นาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และดาเนินกิจกรรมให้เข้ากับวิถีชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียนบ้านนาทวี จังหวัดสงขลา ของโรงเรียนบ้านนาทวี (2557, สื่อออนไลน์) เป็นโรงเรียน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) เฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา 58 โรงเรียน ปี
2556 กลุ่ม A
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1.5 ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่าโรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนที่มีบ้านพักอาศัยใกล้เคียงกันเดินทางมาพร้อมกัน และโรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความมีเหตุผล มี กิจกรรมอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น กิจกรรมลดใช้
พลังงาน กิจกรรมประหยัดน้า การใช้จักรยานในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน เป็นต้น และมีการเพาะพันธุ์ไม้เพื่อ
นาไปปลูกในบริเวณโรงเรียนเพิ่มความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ น่าอยู่ รวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนทางธรรมชาติอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับโรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล (2557, สื่อออนไลน์) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ
ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา 58 โรงเรียน ปี 2556 กลุ่ม B
1.6 ด้านผลสาเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก พบว่าระดับ
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน เกิดเครือข่ายโรงเรียน / ชุมชน ที่มีกิจกรรมด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ก่อนนั่นก็คือ นักเรียนนั่นเอง ที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้ผลระยะยาว ด้วยการปลูกฝัง
จิตสานึกที่ดีในเรื่องของการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางและการคัดแยกขยะ เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของ
การคัดแยกขยะ โดยใช้หลักการของ 3Rs (Reduce ,Reuse & Recycle)ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนินงานโรงเรียนปลอด
ขยะโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) จังหวัดสุพรรณบุรี (2557) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ
ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา 59 โรงเรียน ปี 2557 กลุ่ม A
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า
2.1 ด้านนโยบาย การสนับสนุน และแผนการดาเนินงาน โรงเรียนควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะลงไปในหลักสูตรสถานศึกษากาหนดให้เป็นเอกลักษณ์ ของโรงเรียนจัดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนปลอดขยะในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งสอดคล้อ งกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ (2552) เกี่ยวกับแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 2551
อีกทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ของสถานศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของอัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น ครอบคลุมเรื่องสาคัญที่ผู้เรียนในท้องถิ่นควรเรียนรู้และมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ปลอดขยะแบบองค์รวม
2.2 ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย โรงเรียนควรมี
การศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) ระดับประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการบริห ารจัดการโรงเรียนปลอดขยะให้พัฒ นายิ่งขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560) การประเมินโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ และ
นาผลการศึกษาดูงานระดับประเทศมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง
วินัยในการจัดการขยะมูลฝอยแบบองค์รวม ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์รวมความรู้ ของคาภีร์
พรหมบุตร (2556) อีกทั้งยึดหลักการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างวินัยแบบระเบิดจากข้างใน ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการทางานการระเบิดจากข้างในของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของ
ทีมวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย (2559) จากแนวคิดพระราชดาริ “การระเบิดจากภายใน”
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2.3 ด้านกระบวนการปลูกฝังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โรงเรียนควรมีการ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะร่วมกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับบทความรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรีย นในสั งกั ด เทศบาล ของวารสารศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย นเรศวร(2559)
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถานบันสังคมอื่น ๆ ในการจัดการขยะ
มูลฝอย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพงษ์ เล็กสมบูรณ์ (2557) กลยุทธ์การจัดการขยะชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วม
ของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาเยาวชน และบุคลากรในชุมชน ให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าของสังคม เปลี่ยนรูปแบบการบริหารและจัดการศึก ษาตามเดิมที่โรงเรียนจัดการศึกษาจาก
เพียงลาพังเป็นการ เปิดโอกาสให้องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ไปสู่การจัดองค์การ
แบบเครือข่าย เป็นการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื่องและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
2.4 ด้ า นการด าเนิ น กิ จ กรรมโรงเรีย นปลอดขยะ โดยใช้ห ลั ก 3Rs โรงเรีย นควรเพิ่ ม การด าเนิ น งาน
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะจากหลัก 3Rs เป็น 7Rs ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการขยะด้วยแนวคิด 7R ของสานักงาน
ภาคที่ 16 กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม (2557) ในการด าเนิ น กิจกรรมลด คั ด แยก และน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ และดาเนินกิจกรรมให้เข้ากับวิถีชวี ิตของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับโรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัด
สตูล (2557, สื่อออนไลน์) เป็ นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School) เฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา 58 โรงเรียน ปี 2556 กลุ่ม B
2.5 ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิงลึก โดยใช้หลัก 2 เงื่อนไข 3 ห่วง 4 มิติ บวก 3 ศาสตร์ ใช้กระบวนการวิเคราะห์แบบ IPO
(Input > Process > Output) สอดคล้องกับหลักการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (2559)
เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของจันทนา อินทปัญญา (2548) การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
2.6 ด้ านผลส าเร็จ และความยั่ งยื น ของโรงเรีย นปลอดขยะ โรงเรีย นควรมี ก ารถ่ ายทอดการด าเนิ น
กิจกรรมจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่านกิจกรรมสภานักเรียนและให้นักเรียนเป็นตัวหลักในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกั บกิจกรรม
ของโรงเรียนปลอดขยะ สอดคล้องกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2558) บทสรุปความยั่งยืนของการจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยใช้กลยุทธ์การประสานความ
เข้าใจบริห ารจัดการแบบมีส่ วนร่วมในการจัด การขยะแบบครบวงจร เน้น กระบวนการท างานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร ร่วมกันสร้างวินัยมุ่งสู่การจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2559) คูม่ ือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่
ยั่งยืน
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง สภาพการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนนาร่อง ในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ฉบับนี้สาเร็จ
ด้วยดี ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ท่ีหลากหลายและ
มีประโยชน์แก่นิสิตทุกท่าน
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารย์ท่ีปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนา
พร้อมทัง้ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีเ้ สร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ นายเนียร เชื้อเจ็ดตน ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีพั ฒ นา นางมนัสวรรณ รุจิระพงศ์
ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ธิดาวัลย์
อุ่นกอง ที่ได้ให้การอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิ จัยและได้ให้คาแนะนาแก้ไขข้อบกพร่องจนมี
ความถูกต้องและสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ นางเพ็ญนภา อุตมงค์ รองผู้อานวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ที่ได้ช้ีแนะชื่อเรื่อง
วิจัยในการทาวิจัยในครัง้ นี้จนประสบผลสาเร็จ
ขอขอบพระคุณ คุณ บิดามารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ ทั้งหลายที่ได้มีส่วนทาให้ข้าพเจ้าเกิดสติ
ปัญญา มีความรู้ ความสามารถ มีความมานะ พยายาม มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ นานาในการศึกษาครั้งนี้ จน
ทาให้กระบวนการเรียนรูแ้ ละการศึกษาวิจัยสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัด
พะเยา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
THE STATES OF PERSONNEL ADMINISTRATION OF GENNRAL ADMINISTRATORS
BUDDHIAM SCRIPTUER SCHOOL, PHAYAO PROVINCE UNDER THE OFFICE OF
NATIONAL BUDDHISM
พระครูพบิ ูลสารนิเทศ (อนุพันธุ์ พันพืช)1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Prakrupiboonsaranited (Anupan Panpuch)1* and Santi Buranachart2
บทคัดย่อ
การศึก ษาสภาพการบริหารงานบุค คลของโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามัญ จังหวัดพะเยา สังกั ด
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา จากคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากร
จานวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
สภาพการบริห ารงานบุค คลของโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามั ญ จังหวัดพะเยา สั งกั ด สานั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
พบว่า ด้านการออกจากงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง และด้ านวินัยและการรัก ษาวินัย ส่ วนด้ านที่ค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด ได้ แก่ ด้านการ
วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
คาสาคัญ: สภาพการบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
ABSTRACT
The States of Personnel Administration of Gennral administrators Buddhiam Scriptuer School, Phayao
province Under the Office of National Buddhism purpose. To study the management of school administrators,
ordinary Department province. Office of the national Buddhism The population in this study were Buddhist
School Education Department province. From the calculated sample size to represent the population of 92 people
the tools used in the data collection was a questionnaire. The query frequency, percentage, mean, standard
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deviation. The research found that.
State of Personnel Administration of Phayathai School, Phayao Province Under the office of the
National Buddhism. The overall picture is very high. When considering each aspect. In descending order found
Exit Has the highest average. Followed by Strengthen the efficiency of the service. Nomination and appointment.
Discipline and discipline. The lowest mean areas are: Power planning and positioning.
Keywords: State of administration, policy, public school

บทนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญ อย่างยิ่งต่อการผลิตหรือการดาเนินกิจการของหน่วยงาน
การที่จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจาเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดี ทั้งนี้เพราะการวางแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญ คือ ทาให้องค์การสามารถพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งถ้าได้คาดการณ์ก็จะมีการเตรียมการเตรียมมาตรฐาน เพื่อ
รองรับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ทาให้ปัญหาที่องค์การจะต้องเผชิญในอนาคตด้านกาลังคนลดความรุนแรงลงได้ ยังผลให้
องค์การสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น องค์การสามารถจัดปริมาณ
ประเภท และระดับทักษะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนด ซึ่งจะเป็นผลให้ทั้งองค์การและบุคลากรมีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิผ ล (Effectiveness) และประสิ ท ธิภ าพ (Efficiency) โดยได้ รั บ ผลประโยชน์ สู งสุ ด ในระยะยาว องค์ ก าร
สามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในแต่ละกลุ่มงานและในแต่ละระดับ ความรับผิดชอบได้ช่วยให้
พนักงานมีความพึงพอใจในการทางาน องค์การทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน มีการปรับการใช้กาลังคนให้ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไป อีกทั้งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ากับกระบวนการวางแผนเชิง กลยุทธ์ขององค์การ แผนทรัพยากรมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เปรียบเสมือน
เข็มทิศชี้นาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (สุนันทา เลาหนันทน์, 2552)
การกระจายอานาจจากระทรวงศึกษาธิการมาสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสู่สถานศึกษา เป็นนิติ
บุคคล ส่งผลให้การบริหารงานด้านบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องปรับเปลี่ยนจากเดิม ทาให้เกิดปัญหาทั้ง 5
ด้าน เช่น การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งเป็นงานใหม่สถานศึกษายั งขาดประสบการณ์ การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งในบางงานให้สถานศึกษาดาเนินการเกิดปัญ หามีการร้องเรียนขึ้นบ่อยครั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนาการใช้การใช้เทคโนโลยี
ปัญหาการลาออกจากงานของครูผู้สอนที่มีจานวนค่อนข้างสูง ส่งผลให้การขาดแคลนแรงงานในการทางาน
ของหน่วยต่าง ๆ ผู้วิจัยคิดว่าหากสามารถหาสาเหตุการลาออกของครูผู้สอน ป้องกันประเด็นปัญหาดังกล่าวได้ แต่
ผู้วิจัยไม่สามารถสอบถามครูผู้สอนลาออก ผู้วิจัยคิดหาวิธีการรักษาครูผู้สอนไม่ให้ลาออกจากงาน โดยการศึกษาการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งตัวแปรที่บงบอกการรักษาครูผู้สอนทางานกับโรงเรียนได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในฐานะผู้วิจัยมีตาแหน่งเป็นครูผู้สอนและปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารงานบุคคล
จึงมีความสนใจในการศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดพะเยา
สังกัดสานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าสถานศึกษามีสภาพการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างไร โดย
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยเอง ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
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วางแผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ างเป็นสุขต่อไปอีกทั้ง
สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญจังหวัดพะเยา ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่ อศึก ษาสภาพการบริห ารงานบุ ค คลของโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามั ญ จังหวัด พะเยา สังกั ด
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานบุคคล อย่างหลากหลาย และได้ใช้
แนวทางในการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) เป็นกรอบการวิจัย ซึ่ง
แสดงรายละเอียดดังภาพ 1
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม

สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ครูผู้สอน

สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญจังหวัดพะเยา สังกัดสานัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใน 5ด้าน
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย
5. ด้านการออกจากงาน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ ของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัดพะเยา 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย
5. ด้านการออกจากงาน
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย ครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดพะเยา จานวน 9 รูป/คน
2. ครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดพะเยา จานวน 113 รูป/คน
รวมจานวนทั้งสิน้ 123 รูป/คน
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย ได้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดพะเยา จานวน 92
คน ในปีการศึกษา 2559 จากรายงานจานวนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ณ เดือน
กันยายน 2559 โดยเปิดตารางกาหนดขนาดตัวอย่างเครจซีและมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970) โดยใช้การสุ่มแบบ
แบ่ งชั้ น ภู มิ ต ามสั ด ส่ ว นตามประชากร (Proportional Stratified Random Sampling) และเลื อ กประชากรที่ เป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่างการวิจัย โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรมแผนกสามัญจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามสถานภาพ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ( Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัด
พะเยา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ซึ่งผู้ศกึ ษาได้ดาเนินการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานบุคคล อย่าง
หลากหลาย และได้ใช้แนวทางในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดพะเยา สังกั ด
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ศึกษากรอบการดาเนินงานของ
สถานศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ แต่ละขัน้ ตอนของสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือ
2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) และ
การสร้างแบบสอบถามแบบปลายเปิดจากตาราของ บุญชม ศรีสะอาด (2553, หน้า 70-74.)
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
4. แก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ป รึกษาการค้นคว้าอิสระแล้วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC: Index of Item-objective congruence)
โดยวิธกี ารหาค่าตามวิธขี อง สุรพงษ์ คงสัตย์ (2551) ได้คา่ IOC ระหว่าง 0.60-1.00
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ แล้วนาเสนอ
อาจารย์ท่ปี รึกษาการค้นคว้าอิสระพิจารณาเสนอแนะอีกครั้ง
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กั บ ประชากรที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม คื อ โรงเรี ย นดงชั ย วิ ท ยา 10 คน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา 10 คน โรงเรียนแม่คาวิทยา 10 คน รวมจานวน 30 คน
7. คัดเลือกข้อคาถามที่มีความเหมาะสม มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งถือเป็นระดับที่ยอมรับได้ว่า
คาถามที่ใช้มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการวัด โดยทุกค่ามีมากกว่า 0.89
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8. ผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือคือ แบบสอบถามไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยนาหนังสือ ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยพะเยาถึงผู้อานวยการโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรมแผนกสามัญจังหวัดพะเยา ขออนุญาตเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม จานวน
ทัง้ สิ้น 92 ฉบับ ได้รับคืน จานวน 92 ฉบับ คิดเป็น 100 %
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนาไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย นี้ ได้ ด าเนิ น การโดยน าข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร์ มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า สถิ ติ ค วามถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) มีลาดับขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่
และร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามั ญจังหวัดพะเยาโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยายและรูปแบบความเรียง

สรุปผลและอธิปรายผล
สภาพการบริห ารงานบุค คลของโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกสามั ญ จังหวัดพะเยา สั งกั ด สานั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จานวน 4 ด้าน
โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการออกจากงาน ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการสรรหา และการบรรจุแต่ง ตั้ง และด้านวินัยและการรักษาวินัย โดยมีด้านที่อยู่ในระดับปาน
กลาง จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนอัตรากาลัง และการกาหนดตาแหน่ง โดยมีผลการวิจัยสรุป ในแต่ละด้าน
ได้ดังนี้
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญส่งเสริมให้มีการนาแผนอัตรากาลังของโรงเรียนสู่การปฏิบัติเป็น
อันดับที่ 1 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.52 จัดให้มีการจัดทาแผนอัตรากาลังข้าราชการครูเป็นอันดับที่
2 ค่าความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.49 นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครูของ
โรงเรียนเพื่ อนาเสนอ สานักงานพระพุท ธศาสนาแห่งชาติเป็นอันดับที่ 3 ค่าความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.43 สนับสนุนให้มีการขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งการขอเลื่อนวิทยฐานะและขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่ง
ของโรงเรียนไปยังสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นอั นดับที่ 4 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ ย 3.4 จัด ให้ มี การวิเคราะห์ ภ ารกิจและประเมิ น สภาพความต้อ งการก าลั งคนได้ ส อดคล้อ งกั บ ภารกิจของ
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โรงเรียนเป็นอันดับที่ 5 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.12 และผลรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับด้าน
การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.39
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญจัดให้มีการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกที่
โรงเรียนโดยใช้หลักเกณฑ์ วิธีการที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดเป็นอันดับที่ 1 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.67 มีรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของโรงเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ทางการศึกษา ไปยังสานักงานสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 3.53 จ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณและดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระทรวงการคลังกาหนดเป็นอันดับที่ 3 ค่าความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.53 จัดให้มีการ
รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัว ไปยังสานักงานสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นอันดับที่ 4
ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.43 จัดให้มีการจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน
โดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนกาหนดเป็นอันดับที่ 5 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.43 และผลรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.52
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
และโรงเรียนเป็นอันดับที่ 1 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.73 ให้มีการปฐมนิเทศแก่บุคลากรใหม่ท่ีได้รับ
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูเป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.72
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะเจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพเป็นอันดับที่ 3 ค่าความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.71 แจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณ ภาพงาน
มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ และเกณฑ์การมอบหมายหน้าที่เ ป็นอันดับที่ 4 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 จัดให้มีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็น
อันดั บ ที่ 5 ค่าความส าคัญ อยู่ในระดั บ มาก ที่ระดับ ค่าเฉลี่ ย 3.5 และผลรวมปั จจัยที่เกี่ยวกั บด้ านการเสริม สร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.63
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย
ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครู
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.เป็นอันดับที่ 1 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่ ร ะดั บ ค่ า เฉลี่ ย 3.83 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ ฝึ ก อบรมทางวิ นั ย ตลอดจนสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจแก่
ผู้ใต้บังคับบัญ ชาเป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.49 ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีทางด้านการรักษาวินัยเป็นอันดับที่ 3 ค่าความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.45 จัดให้มี
รายงานผลการดาเนินการทางวินัยไปยังสานักงานสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นอันดับที่ 4 ค่าความสาคัญ
อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 พิจารณาตัดสินชี้ขาดในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนพบว่าไม่ได้กระทาผิด
วินัยหรือสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีและอย่างเที่ยงธรรมเป็นอันดับที่ 5 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ ย 3.29 และผลรวมปั จ จั ยที่ เกี่ย วกั บ ด้ านวินั ยและการรัก ษาวินั ย ค่ าความส าคั ญ อยู่ ในระดั บ มาก ที่ ระดั บ
ค่าเฉลี่ย 3.49
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5. ด้านการออกจากงาน
ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ สั่งให้ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้เป็น
อั น ดั บ ที่ 1 ค่ าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก ที่ ระดั บ ค่ าเฉลี่ ย 3.92 ด าเนิ น การให้ ข้ าราชการครู ท ดลองปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.เป็นอันดับที่ 2 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.62 สั่ง
พั ก ราชการในกรณี บุ ค ลากรกระทาผิด วินั ยอย่ างร้ายแรงเป็ นอั นดั บ ที่ 3 ค่าความส าคั ญ อยู่ในระดับ มาก ที่ระดั บ
ค่าเฉลี่ย 3.54 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี ถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถใน
การปฏิบัติราชการเป็นอันดับที่ 4 ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 และผลรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ด้านการออกจากงาน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.65
อภิปรายผล
ในการวิจัยครัง้ นี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.54 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยพื้นฐานของการบริหาร ที่มีความสัมพันธ์ และมีค่าสูงสุดของกระบวนการ
บริหาร หรือวิธีการบริหารองค์การโดยทั่วไป เพราะความสาเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ ที่จะพัฒ นา
คุณภาพของการศึกษาให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การ การบริหาสถานศึกษาจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลกร หากบุคลากรของสถานศึ กษาใดเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถก็จะทาให้สถานศึกษานั้นมีการพัฒนาไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ตรงกันข้ามหากสถานศึกษา
แห่ งใดมี บุ ค ลากรที่ ข าดคุ ณ ภาพ ก็ จ ะท าให้ ส ถานศึ ก ษานั้ น ไม่ เจริญ ก้าวหน้ าเท่ าที่ค วร สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ งจึงให้
ความสาคัญกับการบริหารบุคลากรในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการบุคลากร การสรรหาบรรจุ
แต่ งตั้ ง การพั ฒ นาบุ คลากร จนถึงการออกจากราชการ ท าให้ การบริห ารงานบุ คคลอยู่ในระดั บมากทุ กด้ าน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของมาราณี สัสดีวงศ์ (2554) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ
ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต
1 2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต 1 ที่มีอายุและประสบการณ์ในการทางานต่างกัน และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 จานวน 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงาน
บุ ค คล และตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ยวกั บ ข้อ เสนอแนะในการบริห ารงานบุ ค คล สถิติ ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผล
การศึ ก ษาพบว่ า 1. ระดั บ ปั ญ หาการบริห ารงานบุ ค คลของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
วางแผนกาลังคน ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุ คลากร อยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านการสรรหาบุ ค ลากร และการธารงรักษาบุ ค ลากร อยู่ในระดั บ ปานกลาง 2. ผลการเปรียบเทีย บปั ญ หาการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามอายุ และประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
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สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 โดยจาแนกเป็นด้านคือ 1) ด้านการ
วางแผนกาลังคน ควรจัดครูให้ตรงกับวิชาเอกและครบทุกกลุ่มสาระ และจัดวางคนให้ตรงกับงานที่ครูถนัด 2) ด้าน
การสรรหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรทุกครั้งต้องมีความยุติธรรม และมีความรู้ ความสามารถ 3) ด้านการพัฒนา
บุคลากร ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4) ด้านการธารงรักษาบุคลากร
ควรสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากร ตลอดจนการให้มีการพิจารณาความดี ความชอบเหมาะสม และหลากหลาย
และควรสนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถในการท างานอย่ างเต็ ม ที่ และ 5) ด้ านการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ควรให้ครูจัดทาแบบประเมินคุณ ภาพของตนเอง และให้ครูทุกคนจัดทาแบบรายงานการ
ปฏิบัติงาน
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.39
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษา ยังขาดแคลนครูผู้สอนอยู่มาก มีครูผู้สอนยังไม่ครบทุกกลุ่มสาระ ครูผู้สอนต้องใน
กลุ่มสาระที่ไม่ได้เรียนมา แต่ก็จาเป็นต้องสอนเพราะขาดแคลนครู เกิดปัญหาในการสอนมาก สถานศึ กษาทุกแห่งจึง
ต้องวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งอยู่ตลอดเวลา การวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่งจึงเป็นด้านที่ปฏิบัติสูงกว่าด้านอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจันจิรา อินต๊ะเสาร์ (2550) ได้ศึกษาการ
บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงานบุคลากรมี
การกาหนดแผนงานบุคลากรไว้ในแผนกลยุทธ์ มีการวางแผนการใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติ มีคาสั่ง
แต่งตั้งให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาและเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง มีการสร้างขวัญและกาลังใจ มีแผนการประเมินผล
บุคลากรและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ส่วนปัญ หาที่พบคือมีบุคลากรไม่ตรงตามความต้องการ จัด
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานไม่ตรงตามความสามารถ การพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุม มีการจัดสวัสดิการน้อยและไม่
ทั่วถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ยุติธรรมและบุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์ ข้อเสนอแนะควรเสนอ
ข้อมูลจานวนบุคลากรที่ต้องการต่อหน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ
จัดสรรงบประมาณสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร ควรจัดสวัสดิ การให้ เอื้อ ต่ อบุ ค ลากร และการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานควรมีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ผู้บริหารและครูผู้สอนที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้น 1, 2 ส่วน
ด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่ งตั้ ง ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก ที่ระดั บ ค่าเฉลี่ ย 3.52 ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะว่าสถานศึกษาทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก จะต้องดาเนินการบริหารงานบุคคลตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์อันเดียวกัน ไม่ว่าด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่งด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง หรือด้านการออกจากงาน สถานศึกษาทุกขนาดต่างก็ถือ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อันเดียวกัน ทุกโรงเรียนดาเนินการในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สถานศึกษาทุกขนาดต่างก็ดาเนินการเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรโดยการจัดปฐมนิเทศ จัดอบรม
พัฒนากรบุคลากรภายในโรงเรียน และส่งบุคลากรไปอบรมพัฒนาตามโครงการที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น ส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อ หรือศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันจึงทาให้ความคิ ดเห็นของบุคลากร
ในสถานศึ ก ษาที่ มี ข นาดแตกต่ างกั น ทั้ ง 3 ขนาดต่ อ สภาพการด าเนิ น การบริห ารงานบุ ค คล ไม่ แ ตกต่ างกั น ทั้ งใน
ภาพรวมและรายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุริยา สว่างบุญ, 2550) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 1-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผลการศึกษา
พบว่า 1) ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 1-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ด้านวินัยและการรักษา
วินัย ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และด้านการออกจากราชการ เมื่อจาแนกตามสถานภาพ
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน เมื่อ
จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต่างก็มีปัญหาทั้งโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาด้านการพัฒ นาบุคลากรให้มีวิทยาฐานะอยู่ใน
ระดับมาก 2. เปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอน ในช่วงชั้นที่ 1-4
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลมากกว่าครูผู้สอนทั้งโดยรวม
และรายด้านทุกด้าน 3. เปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอน ในช่วงชั้น
ที่ 1-4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จาแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวม สถานศึกษาขนาด
เล็กแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิ จ ารณารายด้ าน พบว่า ด้ านการวางแผนอั ต ราก าลั งและก าหนดต าแหน่ ง สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก แตกต่ างกั บ
สถานศึ ก ษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่ วนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ไม่แ ตกต่ างกั น ส่วนด้ านอื่น ๆ ไม่ มี ค วาม
แตกต่ า ง 4. ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การบริห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ ควรจั ด การอบรมภายใน
สถานศึกษาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ให้สูงขึ้นควรจัดสรรอัตรากาลัง
บุ ค ลากรให้ เพี ย งพอต่ อการปฏิ บั ติ งานภายในสถานศึ ก ษา ควรด าเนิ น การเกี่ยวกับ เงิน วิท ยฐานะ และเงินประจ า
ตาแหน่งแก่บุค ลากร ให้มีค วามชัดเจนมากยิ่งขึ้นควรส่งเสริมให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและ
ระเบียบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและควรดาเนินการให้ออกจากราชการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.63
โดยผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่ามีการปฏิบัติสูงกว่าครูผู้สอน ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แ ตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทเป็นผู้นาสูงสุดในสถานศึกษา เป็นผู้กาหนดนโยบายต่าง ๆ ในการ
บริห ารงาน โดยมั ก จะมองว่ า การปฏิ บั ติ ง าน ด้ านต่ า ง ๆ ในสถานศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยดี มี ก ารปฏิ บั ติ ม ากทุ ก การ
บริหารงานบุคคลตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการการส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยและการรักษาวิจัย
ผู้บริหารสถานศึกษาก็มองว่าตนเองได้ดาเนินการอย่างเต็มที่ ส่วนครูผู้สอนจะมองว่าการดาเนิ นงานบริหารบุคคลทา
ให้ไม่มากเท่าที่ควร จึงทาให้ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการวางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่งแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสารีน๊ะ ดอปอ (2553) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา จาแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน ขนาดสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดยะลา และ 3) รวบรวมปัญหาและ
ข้อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ งานตามกระบวนการบริห ารงานบุ ค คลของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาตามทั ศ นะของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครัง้ นี้ คือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา
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จานวน 356 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามและข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตาม
กระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 42 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นแบบคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟต์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดยะลา
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน 2) ครูท่ีมีเพศ วุฒิ การศึกษาและปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์ในการทางานและ
ปฏิ บั ติ งานในสังกั ดเขตพื้ น ที่การศึก ษาต่ างกัน มี ทั ศนะต่ อการปฏิ บั ติ งานตามกระบวนการบริห ารงานบุ ค คลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .001 ตามลาดับ 3) ปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคล ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดยะลา รวมทุกด้านพบว่า ครูย้ายออกจากพื้นที่มากส่งผลต่อการขาดแคลนครู รองลงมาคืองบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรมีน้อย ไม่เพียงพอ และครูขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน สาหรับข้อเสนอแนะรวมทุกด้านพบว่า
ควรเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ควรให้ความรู้ในเรื่องวินัยและ
การรักษาวินัยแก่ครูทุกคน ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูให้เพียงพออย่างต่อเนื่อง ควรเสริมสร้ างขวัญ
กาลังใจและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และควรมอบหมายงานให้ตรงความรูค้ วามสามารถของครู
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ที่ระดับ ค่าเฉลี่ย 3.49 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า
สถานศึกษา ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีอันมี มูลว่าข้าราชการครูกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือการสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรมทางวินัยตลอดจนสร้าง
ขวัญและกาลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการรักษาวินัย ตลอดจนถึง
การจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการทางวินัยไปยังสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จนส่งผลให้มีการพิจารณา
ตัดสินชี้ขาดในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนพบว่าไม่ได้กระทาผิดวินัยหรือสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีและอย่างเที่ยง
ธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของพยอม วงศ์สารศรี (2552) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องกระทาภารกิจคือ
การวางแผนนโยบายและการออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน การ
วางแผนจัดกาลังครู การกาหนดคุณสมบัติ การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับครูในตาแหน่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
การพิจารณาเลื่อนขั้นตาแหน่ง การทาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัยด้วยความเป็นธรรม การจัดวางโครงการ
ของงานต่าง ๆ ทัง้ ที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนตามลาดับความจาเป็น การแสวงหาครูเข้ามาทางานโดยการสอบคัดเลือก
และการจัดเกี่ยวกับการปฐมนิเทศและการให้มีการทดลองปฏิบัติราชการ การรวบรวมทะเบียนประวัติ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การเลื่อนตาแหน่งของครูในโรงเรียน รวมทั้งการย้าย การโอนด้วย การให้มีการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน
เพื่อปลูกฝังความรู้ทางวิชาการ และเป็นแรงกระตุ้นให้คนทางานต้องการปรับปรุงตนเอง การให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าหมวดวิชาครูประจาชั้น ครูประจาวิชาเป็นระยะ ๆ การบารุงรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยของครู
และบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน ใช้ความยุติธรรมเป็นหลักในการปกครองบังคับบัญชา เพ็ญศรี วายวานนท์ (2553)ได้
กล่าวถึงภาระหน้าที่ของการบริห ารงานบุคคล ซึ่งมีขอบข่ายงาน ได้แก่ การวางแผนและการดาเนินนโยบาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล การจัดองค์การในการบริหารงานบุคคล การวางแผนกาลังคนหรือการ
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วางแผนพนักงาน การกาหนดตาแหน่ง การกาหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง การสรรหาบุคคล การทาทะเบียน
ประวัติ การย้ายโอน การฝึกอบรมและการพัฒนาประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
ขั้น เลื่อนตาแหน่ง การรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในงาน การจัดสวัสดิการ การพ้นจากงาน และการจัดระบบ
บาเหน็จบานาญ การปกครองบังคับบัญชา วินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การพนักงานสัมพันธ์ การวิเคราะห์
และวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะหัวหน้างานและผู้นาในการดาเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนที่มีบทบาทหน้าที่ใน
ด้านการบริหารงานบุคลากร ดังนี้ จัดโครงสร้างการบริหารงานบุคลากรให้เป็นระบบ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบ การปฏิบัติงานในโรงเรียน กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ควบคุม กากับ ติดตาม และนิเทศบุคลากรในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถและ
เป็ นไปตามจุดประสงค์ของโรงเรียน ส่ งเสริม ขวัญ และกาลังใจในการปฏิ บัติ งานของบุค ลากร ดาเนิน การผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ตามลักษณะของงาน ดาเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของบุคลากร
ในโรงเรียนการบริหารงานบุคคลมีปัจจัยพื้นฐานที่ว่า คนจะต้องยอมรับเกียรติภูมิ และค่าของแต่ละคนเป็นหลัก
จะต้องยอมรับในสิทธิส่วนบุคคล จุดมุ่งหมายของแต่ละคน และจะต้องยกย่องตามความเหมาะสมของฐานะของแต่
ละคน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างจะต้องรักษาไว้อย่างดีจะกดขี่ลูกจ้างเป็นเสมือนทาสไม่ได้ ยิ่งในสมัย
ปัจจุบันนี้จะถือว่านายจ้างมีอิทธิพลต่อลูกจ้างโดยสมบูรณ์เช่นสมัยก่อนไม่ได้ และทานองเดียวกันฐานะของลูกจ้าง ก็
มิใช่ว่าจะมีอิทธิพลเหนือกว่านายจ้าง ทั้งสองฝ่ายต่างมีฐานะเท่าเทียมกัน จะต้องพึ่งพาอาศัยกัน การปฏิบัติของฝ่าย
นายจ้างต่อคนงานอย่างเหมาะสม การปรับปรุงส่งเสริมสมรรถภาพของคนงาน จะทาให้คนงานอุทิศกาลังกายและ
ความสามารถให้แก่งานมากที่สุด กล่าวอย่างสรุป การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่ทาให้ได้คน ใช้คนและ
บารุงรักษาคนที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจานวนที่เพียงพอและเหมาะสม นั่นคือหน้าที่ทางด้านการรับสมัคร
การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนาตัวบุคคล การรักษาระเบียบวินัย การให้สวัสดิการ การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งงาน
5. ด้านการออกจากงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.65 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษา
ไม่มีการสั่งให้ออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หรือ ไม่มีการดาเนินการให้ข้าราชการครูทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดให้กฎ ก.ค.ศ. หรือการสั่งพักราชการในกรณีบุคลากรกระทาผิดวินัย
ร้ายแรง หรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถใน
การปฏิบัติราชการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรายุทธ สุวรรณณา (2549) ได้ศึกษาเรื่อง “สภาพการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1” ประจาปีการศึกษา 2549 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ผู้อานวยการ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ปีการศึกษา 2549 จานวน 196
คน จาแนกเป็นผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 119 คน ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดกลางจานวน 57 คน และ
ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดใหญ่จานวน 29 คน ด้านการลาออกจากราชการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ยกเว้นประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้วยความเป็นธรรมและแนะนาหรือตักเตือนหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทาผิดระเบียบวินัยด้ วยความเป็นธรรม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง สนิท คงภักดี (2549) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคื อ การวางแผนและกาหนดตาแหน่ง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการออก
จากราชการ
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ จังหวัด
พะเยา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง พบว่า การ
วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของโรงเรียน มีการปฏิบัติต่าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญและนาผลการวิจัยเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้การ
บริหารงานเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านการสรรหาและการแต่งตั้ง พบว่า การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ของโรงเรียนโดยใช้เงินรายได้ของโรงเรียนมีการดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด มี
การปฏิบัติต่าที่สุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญและนาผลการวิจัยเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า การ
ปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการสรรหาสถานศึกษาของรัฐ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีการปฏิบัติ ต่าที่สุด
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญ และนาผลการวิจัยเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนา เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
จั ง หวั ด พะเยา สั ง กั ด ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ด้ า นวิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย พบว่ า การรายงานการ
ดาเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการ
ปฏิบัติ ต่าที่สุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญและนาผลการวิจัยเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับ วินัยและการรักษาวินัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้านการออกจากงาน พบว่า การดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดทางวินัยตามอานาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนาผลการวิจัยเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับ การออกจากงาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
2. ควรมีการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3. ควรมีการศึกษาถึงหลักการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้บริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือ ประเมินร่างรูปแบบการวิจัย ที่กรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลสาคัญแก่ผู้วจิ ัย จนช่วยให้การวิจัยครัง้ นี้สาเร็จไปด้วยดี
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เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดี ที่กรุณาให้ทุนการศึกษาในครั้งนี้
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และคนในครอบครัวของผู้วิ จัยที่ให้กาลังใจ และให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างดีท่ีสุด
เสมอมา คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี
พระคุณทุก ๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประปรุงคุณภาพสภาพการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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สภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
Condition of Internal Quality Assurance Administration of Secondary Schools
at Phayao Province
ศิริรัตน์ แสนมา1* และ นันทิมา นาคาพงศ์2
Sirirat Sanma1* and Nantima Nakapong2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานระบบประกันคุณ ภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จาแนกตามขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อานวยการโรงเรียน
ฝ่ ายงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และครูผู้ ส อน โรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั งหวัด พะเยา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้งหมด 18 โรงเรียนโดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน จานวนทัง้ สิ้น 488 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ รูป ทางการวิ จั ย ทาง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมาคือ ด้าน
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ด้ า นการจั ด ท ารายงานประจ าปี แ ละด้ า นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จาแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า ขนาด
โรงเรียนที่แตกต่างกันส่งผลต่อสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีนัย .05 และเมื่อ
วิ เคราะห์ แ ตกต่ า งเป็ น รายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่ า โรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี ส ภาพการ
บริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างจากโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพ
การบริหารงานระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างจากโรงเรียนขนาดเล็ ก โดยแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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คาสาคัญ: สภาพการบริหารงาน ระบบประกันคุณภาพภายใน

Abstract
The objective of this study was to study condition of internal quality compare with condition of internal
quality assurance secondary schools at Phayao province in Secondary Educational Service Area Office 36. The
samples of this study were the administrators and teachers of Phayao secondary schools in secondary
educational service area office 3 6 , there are 1 8 schools by providing the size of schools in totaled 4 8 8
participants. The research instruments were the rating scale questionnaires for 5 levels. The data were
statistically analyzed by using package program to find percentage, mean, standard deviation using the
research behavior and social study.
The result of this study showed that the overall practice of Condition of Internal Quality Assurance
Administration of Secondary Schools at Phayao Province, Secondary Educational Service Area Office 3 6 . The
condition internal quality assurance in school was at the high level which every parts of assurance was at the
high level. The consideration in many sections found that the educational standards had the highest average, the
minor is internal quality assurance. In the part of annually report and educational plan development in order.
The result of comparison of Condition of Internal Quality Assurance Administration of Secondary Schools
at Phayao Province, Secondary Educational Service Area Office 36. Providing on the size of schools found that
the differences of Schools effected to Condition of Internal Quality Assurance Administration implied that 0 .0 5
and the analysis of differences of schools pairing into Scheffe’s Method found that The extra schools has
condition of internal quality assurance administration different from small schools and the middle schools has
condition of internal quality assurance different from small schools implied that statistic in the level 0.05 which
related with the hypothesis.
Keywords: Condition of Internal Quality Assurance Administration, Internal Quality Assurance

บทนา
บทบั ญ ญั ติ ข องรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2540 มาตรา 43 และรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ได้กล่าวถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประชาชนคน
ไทยโดยบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งสืบเนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2540 มาตรา 81 ได้ บั ญ ญั ติ ก าหนดให้ รัฐต้ อ งจั ด ท ากฎหมายเกี่ย วกั บ การศึ ก ษาแห่ งชาติ ปรับ ปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อง
เกี่ ยวกับ การเมื องการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย อั นมี พ ระมหากษั ต ริย์ท รงเป็ นพระประมุข สนั บ สนุ นการ
ค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ อการพัฒนาประเทศเป็นหลัก ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นเข็มทิศชี้นาในการพัฒนาสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจากบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เป็นกลไก
สาคัญ ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และสังคม พร้อมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญ ให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
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การศึกษาได้ตระหนักเห็นความสาคัญ และดาเนินการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของคนในชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือ
กลไก ในการนาพาประเทศไปสู่ความเจริญรุง่ เรืองทัดเทียมอารยประเทศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 บัญญัติเกี่ยวกับ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 โดยมาตรา 47 กาหนดว่าให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา 48 กาหนดว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ นาไปสู่
การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 กาหนดให้มี การ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี. ม.ป.ป. 28-29) กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 กาหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการ
ประกันคุณ ภาพภายในของ สถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการดาเนินงาน 8
ประการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 1) กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนา การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดาเนินงานตามแผน 5) ติดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ กษา 6) ประเมิน คุณ ภาพภายใน 7) จัดท ารายงานประจาปี เสนอบุ คคลและหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง 8) มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น วั ฒ นธรรมขององค์ ก รที่ ยั่ ง ยื น (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 1-2)
แม้ ว่าการจั ด การศึ ก ษาของไทยได้ เริ่ม ด าเนิ น การอย่างจริงจั งและกว้างขวาง และได้ รับ การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด แต่พบว่ายังคงมี ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา
หลายประการ กล่าวคือ คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจและพอที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นในเวทีโลกได้
การขาดประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การขาดการพัฒนา
นโยบายอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 20) ประเทศไทยในปัจจุบันยังประสบวิกฤติการศึกษาอีกหลาย
ประการ เช่น วิกฤติด้านคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน วิกฤติด้านการขาดความสามารถใน
การแข่งขันกับนานาประเทศ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการพัฒ นา
และเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินภายนอกรอบแรก (ในปี พ.ศ. 2544-2548) การประเมินภายนอก
รอบสอง (ในปี พ.ศ. 2549–2553) และการประเมินภายนอกรอบสาม (ในปี พ.ศ. 2554-2558) และ การประเมิน
รอบสี่ (ในปี พ.ศ. 2559–2563) จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมุ่งหวังให้
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนที่ ได้รับรองมาตรฐานสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
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โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จ.พะเยา เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษา หน่วยงานหนึ่งที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงศึกษาว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 และยังมีปัญ หา อุปสรรคในกระบวนการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานประกันคุ ณภาพการศึกษา โดยวงจรคุณภาพ PDCA จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ว่ามีการดาเนินการและ
แนวทางการพัฒนาแตกต่างกันอย่างไร โดยมีการนาวงจรคุณภาพ PDCA เป็นตัววัดความแตกต่างของการดาเนินงาน
เพื่อนาผลการวิจัย ไปใช้เป็นสารสนเทศการพัฒ นาปรับปรุง การบริหารงานประกันคุณ ภาพของโรงเรียนเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จาแนกตามขนาดโรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยวงจรคุณภาพ PDCA
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36

ขนาดโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
ขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันส่งผลต่อสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณ ภาพภายในของโรงเรียน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้อานวยการ
โรงเรียน ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ทั้งหมด 18 โรงเรียนโดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน จานวนทั้งสิ้น 488 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธกี ารกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน
จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามขนาดของโรงเรียน
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โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จานวนประชากร 293 คน
กลุ่มตัวอย่าง 165 คน
โรงเรียนขนาดกลาง
จานวนประชากร 560 คน
กลุ่มตัวอย่าง 226 คน
โรงเรียนขนาดเล็ก
จานวนประชากร 134 คน
กลุ่มตัวอย่าง 97 คน
รวมจานวนประชากร 987 คน กลุ่มตัวอย่าง 488 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Check list)
เป็นคาถามชนิดปลายปิด
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ
กรอบภาระงานการประกันคุณภาพภายใน 8 ด้านคือ การกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึ ก ษา การจั ด ระบบบริห ารและสารสนเทศ การด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา การติ ด ตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน การจัด ท ารายงานประจาปี และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จานวน 46 ข้อ โดยมีโครงสร้างองค์ประกอบดังนี้
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
จานวน 5 ข้อ
2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
จานวน 12 ข้อ
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จานวน 5 ข้อ
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จานวน 7 ข้อ
6. การประเมินคุณภาพภายใน
จานวน 3 ข้อ
7. การจัดทารายงานประจาปี
จานวน 6 ข้อ
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จานวน 3 ข้อ
แบบสอบถามใน 4 ขั้นตอน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คือ 1) ขั้นการวางแผน 2) ขั้นการดาเนินงาน 3) ขั้นการตรวจสอบการดาเนินงาน 4) ขั้นการปรับปรุงและการนาไปใช้
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การวัดของ ลิเคิรท์ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัตินอ้ ย
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัตินอ้ ยที่สุด
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา และข้อเสนอแนะในการบริหารระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการและเป็นแบบปลายเปิด
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การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ร่างคาถามของแบบสอบถาม แล้วนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content validity)
ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Congruence: IOC)
ได้คา่ ระหว่าง 0.67-1.00 แสดงว่าแบบสอบถามใช้ได้ทุกข้อ
5. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 คน
แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ากว่า 0.70 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2540 : 132)
เมื่อนาไปทดลองใช้แล้วได้คา่ เท่ากับ 0.99 ถือว่าแบบสอบถามใช้ได้
6. จัดทาแบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์และนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยประสานงานขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนาไปใช้ขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามจากสถานศึกษาต่าง ๆ
2. ผู้ศึกษานาหนังสือขอความร่วมมือ แบบสอบถามดาเนินการเก็บข้อมูลทั้ง 18 โรงเรียนจากผู้อานวยการ
โรงเรียน ครู ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศกึ ษานาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบข้ อ มู ล (Editing) ผู้ วิ จั ย จะตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องการตอบแบบสอบถามและแยก
แบบสอบถามฉบับที่การตอบไม่สมบูรณ์ออก
2. ลงรหัส (Coding Form) นาแบบสอบถามที่เป็นคาถามปลายปิดที่ถูกต้องเรียบร้อยมาลงรหัสตามที่กาหนด
ไว้ ส่วนคาถามปลายเปิดผู้วิจัยนามาจัดหมวดหมู่และเรียงความถี่ในแต่ละประเด็น
3. ประมวลผลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
4. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
5. วิเคราะห์สภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วแปรผลการวิเคราะห์ข้อมู ลตาม
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูล ผู้วิจัยได้นาคะแนนที่ได้เปรียบเทียบเกณฑ์ค่าเฉลี่ยได้เป็น 5
ระดับ
( บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 -5.00 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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6. เปรีย บเที ย บสภาพการบริห ารงานระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน โรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาจังหวัด พะเยา
จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) ซึ่งได้กาหนด
ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 หากมีความแตกต่างกันใช้การทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่
(Scheffe’s Method)
7. วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยใช้การอ่านเนือ้ หาและบรรยายความ

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติและนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลาดับ โดยแบ่งเป็น 3
ตอน ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 เป็นเพศชาย จานวน 163 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.4
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาคืออายุ 41 –
50 ปี จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 คนที่มีอายุ 20 – 30 ปี จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และอายุ
ระหว่าง 51 – 60 ปี มีจานวนน้อยที่สุด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 10 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 231 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.7
รองลงมาคือ 6 – 10 ปี จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 และมีประสบการณ์การทางาน 1 – 5 ปี จานวน 115 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.6
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จานวน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 99.6 และเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3
รองลงมาคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9
สภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
จากการวิเคราะห์พ บว่า สภาพการด าเนิ นการประกั นคุ ณ ภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมั ธยมศึก ษา
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) ซึ่งทุก
ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษา มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด (
X = 4.42) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการประเมินคุณภาพภายใน ( X = 4.31) ด้านการจัดทารายงานประจาปี
( X = 4.30) และด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ( X = 4.29)
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
จากการวิเคราะห์พบว่า ขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันส่งผลต่อ สภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างมีนัย .05 และเมื่อ วิเคราะห์แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างจากโรงเรียน
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ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมี สภาพการบริหารงานระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างจาก
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 1 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
การบริหารงานระบบ
แหล่งความ
SS.
Df.
MS
F-Ratio
P
ประกันคุณภาพภายใน
แปรปรวน
สถานศึกษา
ขนาดของโรงเรียน
ระหว่างกลุ่ม
4.66
2
2.33
9.73*
.000
ภายในกลุม่
116.19
485
.240
รวม
120.86
487
* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จึงทาการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) ดัง
ตาราง 2

โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก
* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05

X

4.32

4.36

4.32
4.36
4.10

.693
.003*

.000*

โรงเรียนขนาดเล็ก

ขนาดของโรงเรียน

โรงเรียนขนาด
กลาง

โรงเรียนขนาด
ใหญ่พเิ ศษ

ตาราง 2 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่

4.10

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกันส่งผลต่อสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณ ภาพภายในของโรงเรียน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยได้วิจัยเรื่อง การ
ด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเลย เขต 1 และเขต 2
ผลการวิจัยพบว่า 1) การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนสังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1 และเขต 2 ตามความคิด เห็ น ของผู้ บ ริห ารและครูผู้ ส อนที่ โดยภาพรวมและแยกเป็ น รายด้ าน พบว่า มี ก าร
ดาเนินงานอยู่ในระดับมาก (กฤษณพงษ์ เหมบุรุษ, 2547) และ วิจัยเรื่อง แนวทางการดาเนินการประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก (กรวัฒน์ จันเจริญ, 2555)
จากการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจาแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างจาก
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่าง
จากโรงเรีย นขนาดเล็ ก โดยแตกต่ า งกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย เรื่ อ ง การ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัย
พบว่า การดาเนินงานอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่อุบลราชธานี เขต 5 มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
ทั้ งโดยภาพรวมและรายด้ านการเปรีย บเที ย บการด าเนิ น งานและปั ญ หาการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก พบว่า โดยภาพรวมมีการดาเนินงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (คงเดช สมดี, 2548) และ ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ (กรวัฒน์ จันเจริญ, 2555) และ วิจัยเรื่อง การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาของโรงเรีย นในกิ่ งอ าเภอสามร้อ ยยอด สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประจวบคี รีขั น ธ์ เขต 2
ผลการวิ จั ย พบว่ า ขนาดโรงเรี ย นที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ต่ า งกั น มี ก ารด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนใน กิ่งอาเภอสามร้อยยอด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ปรีชา ปัญญา
พานิช, 2553)
ดังนั้น จากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญในการบ่ง
บอกถึงคุณภาพในการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ในระดับมาก ส่วน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จาแนกตามขนาดของโรงเรียน มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ
ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ภายในโรงเรียนมีการผลักดันให้เกิดการประกันคุณภาพอย่าง
จริงจัง เพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียนอีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัย เรื่อง สภาพการบริหารงานระบบประกันคุณ ภาพภายใน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้ศกึ ษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการพัฒนากระบวนการด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาทั้ง เครื่องมือเก็บข้อมูลการ
ติดตามตรวจสอบที่ครอบคลุมในด้าน บุคลากร เทคโนโลยี และงบประมาณ การบริหารจัดการ กระบวนการเรียนรู้
ระบบการประกันคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา
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2. ควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งมีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒ นา การนาผลการประเมินคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมิน
ตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ต่อไป
ควรมีการศึกษาเรื่อง ปัจจัยอื่นที่มีผลการการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ว่ามีอะไรด้านใดอีกบ้างที่ส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่สถานศึกษามากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ได้รับความกรุณาจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ที่ ป รึก ษางานวิจั ย ดร.นั น ทิ ม า นาคาพงศ์ และคณะกรรมการทุ ก ท่ านที่ ให้ ค าปรึก ษาและข้ อ เสนอแนะ จนท าให้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้ นี้สาเร็จสมบูรณ์ ผู้ศกึ ษาค้นคว้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า และขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู
รองผู้อานวยการวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ , นางจันทร์เพ็ญ กาชัย และ นางสุทิน จันทิมา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และให้ความ
ร่วมมือ เป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้า
ขอขอบพระคุณ ต่อบุพการี ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เป็นกาลังใจสาคัญ ในการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
The state of academic administration in the high land and underserved
school, Nan Primary Educational Service Area Office 2
กนกวรรณ อายุยืน1* และ สันติ บูรณะชาติ2
Kanokwan Aryuyuen1* and Santi Buranachat2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ ว ยตนเองครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาศึ ก ษาสภาพการบริห ารงานวิ ชาการของ
โรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2และเพื่อเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2 โดยจาแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารจานวน 46 คน ครูผู้สอนจานวน 240 คน
รวมทั้งสิ้น 286 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และ
แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ (Rating Scale) วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย ร้ อ ยละ (%) ค่ า เฉลี่ ย ( xˉ ) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ (T-test) แบบ Independent ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่านเขต 2 ทั้ง 12 ด้าน มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือด้าน ด้านการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ส่วนด้านที่มกี ารดาเนินการต่าสุดคือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ที่มีข นาดโรงเรียนต่างกัน มีระดับการดาเนินการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการดาเนินการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และด้านการนิเทศการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นมีระดับการดาเนินการไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การบริหารวิชาการ
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Abstract
The purpose of this research was to study the state of academic administration in the high land and
underserved school, Nan Primary Education Service Area Office 2 and compare the condition of study the state
of academic administration in the high area and underserved schools Nan Primary Education Service Area Office
2.The samples consisted of administators 46 and teacher 240. The research instrument was a questionnaire with
five ratingscales. The research analysis was performed in terms of mean, standard deviation and t-test. The
findings are indicated as follows:
1. The state of academic administration in the high land and underserved school, Nan Primary
Education Service Area Office 2 were a hihh-level rated in overall. For consideration in each aspech, the highest
mean was in quality assurance in education and the evalution and assessment was done respectively while the
research and the development
2. The condition of the state of academic administration in the high land and underserved school, Nan
Primary Educational Service Area Office 2 with different size of school are not different in overall test and
specifically considered. Considering that it was found. There are action research, to improve the quality of
education and the supervision of education differ statistically significant at .05 level, the operation is not
different.
Keywords: academic administration

บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือและเป็นรากฐานสาคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและ
การแก้ ปั ญ หาต่ าง ๆ ของสั งคม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 จึ งได้ ก าหนดให้ ก ารศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม
ทางสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัด การศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและ
วัฒ นธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกั บ ผู้ อื่น ได้อ ย่างมีค วามสุ ข เปิ ด โอกาสให้ สังคมมี ส่ วนร่วมในการจั ด
การศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 2)
งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความสาคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะ
ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสาคัญ และมีส่วนร่วมในการวางแผน กาหนด
แนวทางปฏิ บั ติ การประเมิ น ผลและการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง งานวิ ช าการของโรงเรี ย น
ประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่า
หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น ครูจะต้องทาหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การออกแบบ
การจัดการเรียนรู(้ กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 8)
จากการรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาน่านเขต 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 พบว่า โรงเรีย นพื้ น ที่สูงและถิ่นทุ รกัน ดาร สั งกั ด
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ทั้งหมด 61 โรงเรียน มี 36 โรงเรียนที่คุณภาพทางการศึกษาไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนด คะแนนเฉลี่ย 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
สังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและคะแนนเฉลี่ยในระดับชาติตามการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพระดั บชาติชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ
จากสภาพปัญ หาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เพื่อนาผลการศึกษามา
เป็นข้อมูลสารสนเทศ ปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยจาแนกตามขนาดของโรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิ าน
ในการศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ดังนี้
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ตัวแปรต้น

ขนาดของโรงเรียน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง

ตัวแปรตาม
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่น
ทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2 ทัง้ 12 ด้าน
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ด้านการจัดทาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
6. ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
7. ด้านระบบการนิเทศการศึกษา
8. ด้านการแนะแนวการศึกษา
9. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10. ด้านการส่งเสริมความรูด้ ้านวิชาการแก่ชุมชน
11. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
12. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
โรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ที่มขี นาด
ของโรงเรียนต่างกันมีสภาพการบริหารงานวิชาการที่แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอน ของโรงเรียนพื้นที่สูงและในถิ่นทุรกันดาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จานวน 61 โรงเรียน โดยแยกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จานวน
52 คน และครูผู้สอนจานวน 615 คน รวมทัง้ สิ้น 667 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน ของโรงเรียนพื้นที่สูงและในถิ่นทุรกันดาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 โดย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของ
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970, pp.607-610) กาหนดความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Randdom Samping) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและครูสายผู้สอน ผู้ศึกษาได้โดยยึดจานวน
โรงเรียนที่มีอยู่จริง คือ 61 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนพื้ นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยแยกเป็นผู้บริหารจานวน 46 คน ครูผู้สอนจานวน 240 คน รวมทั้งสิ้น 286 คน
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ซึ่งได้ จาแนกประชากรและกลุ่ มตั วย่างออกเป็น ชั้นภู มิ จากนั้น ค านวณหาจานวนกลุ่ มตั วอย่ าง ตามสั ดส่ วนของ
ประชากรในแต่ละชั้นภูมิและทาการ สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Randdom Samping) โดยวิธีจับฉลากให้ครบตาม
จานวนที่กาหนดไว้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพื้นที่
สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 สอบถาม
เกี่ ย วกั บ สภาพการบริห ารงานวิ ช าการโรงเรีย นพื้ น ที่ สู งและถิ่ น ทุ ร กั น ดาร สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2
การตรวจสอบและหาคุณภาพเครื่องมือ นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน กับผู้บริหารและครู โรงเรียนบ้านปางเป๋ยและโรงเรียนภูเค็งพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่สูง
และถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีคานวณหาค่าสั มประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.98
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ นาหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ไปขออนุญาตจากผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั้น ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยตนเองผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 250 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 84.41 โดยแบบสอบถามทุกฉบับมีความสมบูรณ์ผวู้ ิจัยจึงได้นาไปดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่านเขต 2 ทั้ง 12 ด้าน มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือด้าน ด้านการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ส่วนด้านที่มีการดาเนินการต่าสุดคือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึก ษา สภาพการ
บริหารวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาตาม
ข้อรายการพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือ การกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา รองลงมาคือ การประเมินการใช้หลักสูตรและนาผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ เพื่อกาหนดเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนข้อที่การ
ดาเนิน การต่ าสุ ด คื อ การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มปั ญ หาและความต้ อ งการของชุม ชนและท้องถิ่น ในการจัด ท า
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรได้มาจากระบวนการให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทา
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1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามข้อ
รายการพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การดาเนินการสูงสุดคือ จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ รองลงมาคือ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และ มี
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จัดทาแผนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่วนข้อที่การ
ด าเนิ น การต่ าสุ ด คื อ ส่ งเสริม ให้ ค รูมี ก ารพั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้อ ย่ า งหลากหลายและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูต้ ามความเหมาะสม
1.3 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรีย น มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
เมื่ อ พิ จ ารณาตามข้ อ รายการพบว่า อยู่ ในระดั บ มากทุ ก ข้อ การด าเนิ น การสู งสุ ด คื อ มี ก ารพั ฒ นาเครื่อ งมื อ และ
ประเมินผลของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ มีการออกแบบหลักฐานการจบการศึกษาตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ มีการประเมินที่หลากหลายและเน้นการประเมินตามสภาพจริง ส่วนข้อที่การดาเนินการ
ต่าสุด การกาหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ก ารด าเนิ น การในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาตามข้อรายการพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การดาเนินการสูงสุดคือ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และ มีการนาผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงและพัฒ นากระบวนการเรียนการสอน
รองลงมาคือมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทาวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรีย นเป็นรายบุคคลและ มีการนา
ผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทาวิจัยเพื่อ
พัฒ นาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่วนข้อที่การดาเนินการต่าสุด คือ มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยกับ
สถานศึกษาหน่วยงานและสถาบันอื่น
1.5 ด้านการจัดทาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการดาเนินการในภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาตามข้อรายการพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การดาเนินการสูงสุดคือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคื อ โรงเรียนมีการจัดทาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ และ มีส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ส่วนข้อที่การดาเนินการต่าสุด คือ ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
จาเป็นในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.6 ด้ านการพั ฒ นาแหล่งเรียนรู้ มีก ารดาเนิน การในภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก เมื่อ พิ จารณาตามข้อ
รายการพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การดาเนินการสูงสุดคือ มีการพัฒ นาแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนทั้งในโรงเรียนและชุ มชน รองลงมาคือ มีการสร้างเครือข่ายในการให้บริการแหล่งเรียนรู้กับชุมชน
และหน่วยงานในท้องถิ่น และ การส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนข้อที่
การดาเนินการต่าสุด คือ การนิเทศติดตามประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
1.7 ด้านการนิเทศการศึกษา มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาตามข้อรายการ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การดาเนินการสูงสุดคือ ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
รองลงมาคือ มีการดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย และ การวางแผนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่วนข้อที่การดาเนินการต่าสุด คือ มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การ
จัดระบบการนิเทศกับสถานศึกษาอื่น
1.8 ด้านการแนะแนวการศึกษามีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิ จารณาตามข้อ
รายการพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การดาเนินการสูงสุดคือ การสร้างครือข่ายและประเมินผลกระบวนการแนะแนว
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การศึกษา รองลงมาคือ การส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และ การดาเนินการแนะแนว
การศึกษาโดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่วนข้อที่การดาเนินการต่าสุด คือ มี
การจัดระบบการแนะแนวการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
1.9 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาตามข้อรายการพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การดาเนินการสูงสุดคือ การดาเนินการพัฒนางานตามแผน
ติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ จัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาส่วนข้อที่การดาเนินการต่าสุด คือ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.10 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาตามข้อรายการพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การดาเนินการสูงสุดคือ สารวจความต้องการของชุมชนในการ
สนับสนุนงานวิชาการของโรงเรียน รองลงมาคือ การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ และ การให้
ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของ ส่วนข้อ
ที่การดาเนินการต่าสุด คือ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
1.11 ด้ า นการประสานความร่ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น มี ก ารด าเนิ น การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาตามข้อรายการพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การดาเนินการสูงสุดคือ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น รองลงมาคือ การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น ส่วนข้อที่การดาเนินการต่าสุด คือ การประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒ นาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
1.12 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษามีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาตามข้อรายการพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การ
ดาเนินการสูงสุดคือ การสารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และ การสารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา รองลงมาคือ การส่งเสริมการสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาส่วนข้อที่การดาเนินการต่าสุด คือ
การศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ที่มีข นาดโรงเรียนต่างกัน มีระดับการดาเนินการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการดาเนินการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และด้านการนิเทศการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นมีระดับการดาเนินการไม่
แตกต่างกัน
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สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มีประเด็นที่นา่ สนใจควรนามาอภิปรายดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่านเขต 2
1.1 สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง และถิ่ น ทุ ร กั น ดาร สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2พบว่าการบริหารวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยรวมและราย
ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รองลงมาคื อ ด้ า น ด้ า นการวั ด ผล ประเมิ น ผลและเที ย บโอนผลการเรีย น ส่ ว นด้ า นที่ มี ก าร
ดาเนินการต่าสุดคือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารได้ให้ความสาคัญใน
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ซึ่ งถือ ว่าการบริห ารงานวิชาการเป็ น กระบวนการบริห ารที่ส ามารถช่วยในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาหรือเป็นงานหลักที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับปรุง
คุณ ภาพการเรียนการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและมี ป ระสิท ธิผ ลมากยิ่ งขึ้น เพื่ อ ที่จะส่ งผลต่ อ ตัวผู้ เรียน อีก ทั้งการ
บริหารงานวิชาการเป็นงานหลักที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 1) ซึ่งได้ให้ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการไว้ว่า งานวิชาการเป็นงาน
หลักของสถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จาก
ผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึ กษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่ง
อาจจะเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมก็อยู่ท่ีลักษณะของงานนั้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลวรรณ วัฒ นา
(2556, หน้า 107) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าผลการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับ ตรีโชค กางกั้น (2552) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีสภาพการบริหารงานวิชาการโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ กมล นามเทวีป (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สานักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูกับการบริหารงานวิชาการทั้ง 9 ดาน อยู่ในระดับมาก โดยรวมแล้วผู้วิจัยคิดว่าเป็น
เพราะผู้ บริหารและครู ในสถานศึ กษา ให้ ความส าคั ญ และทุ่มเทกับ การบริห ารงานในสถานศึ กษา จึงท าให้ การ
บริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีสภาพการบริหารงานอยู่ในระดับมาก และยั งสอดคล้องกับ ดอกฝ้าย ทัศเกตุ
(2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 ด้านโดย
ภาพรวมผู้บริหารมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

- Proceedings -

1619

1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการดาเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ในโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารนั้นได้เห็นความสาคัญของการบริห าร
วิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการกาหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ รวมไปถึงมีการประเมินการใช้หลักสูตรและนาผลการประเมิน
หลักสูตรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและเหมาะสมกับบริบทชุมชน
ซึ่งสอดคล้องกับ นิลวรรณ วัฒนา (2556, หน้า 105) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ด้านพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับ ดลฤดี กลั่นภูมิศรี (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล
สังกัดเทศบาลนครลาปาง ซึ่งผลการวิจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนใน
โรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง และถิ่ น ทุ ร กั น ดาร นั้ น ได้ จั ด ให้ มี ก ารนิ เทศการสอนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ รวมไปถึงการให้ความสาคัญ ในด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และอาจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นบทบาทและหน้าที่โดยตรงของครูที่ครูทุกคนจะต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ ดลฤดี กลั่น
ภู มิ ศ รี (2558) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่อ ง การบริห ารงานวิ ช าการของโรงเรีย นเทศบาล สั งกั ด เทศบาลนค รล าปาง ซึ่ ง
ผลการวิจัยพบว่าการบริหารวิชาการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก
1.4 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มากทั้งนี้
อาจเป็ น เพราะว่ า กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ก ารก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ เช่ น การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมินผล การเข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพื่อให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจ
จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนที่คาดหวัง(มาตรฐานชัน้ ปี) สาระการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ และสภาพผู้ เรีย น น าเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใช้ในการสร้างเครื่อ งมื อ และใช้เป็ น เครื่อ งมื อ วัด ผลและ
ประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวดี เภาสุด (2553) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่มกรุงเทพเหนือ สังกั ดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่มกรุงเทพเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การปฏิบัติงานด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับมากทุกด้าน
1.5 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเนื่อง
มากจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหน้าที่สาคัญของครู ครูจาเป็นต้องศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อจะได้หาแนวทางที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน สอดคล้อง
กับ นิลวรรณ วัฒนา (2556, หน้า 28) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาว่า เป็นระบบโดยจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ การดาเนินการทาการวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา การดาเนินการนาผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ สายหยุด ปากิตตะ (2552, หน้า 294) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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1.6 ด้านการจัดทาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มีการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ
การสอนในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ นิลวรรณ วัฒนา (2556, หน้า 28) ให้แนวคิดการดาเนินการสร้างสื่อการ
เรียนรู้ จัดทาระบบสารสนเทศการเรียนรู้ จัดทาทะเบียนสื่อที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน การ
ดาเนินการจัดทาจัดหาและพัฒนาสื่อสาหรับผู้เรียนและผู้สอน การดาเนินการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้อย่าง
เป็น ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับทิพ ย์รัตน์ ชมพู แสง (2550) ได้ศึ กษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนเทศบาล จังหวัดนนทบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับมาก
1.7 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาตามข้อรายการ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ การดาเนินการสูงสุดคือ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้า มีความสาคัญต่อสถานศึกษา
ครู และผู้เรียนมาก ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา ต้องเตรียมแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ไว้ไว้สาหรับ
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ (2552, หน้า 6-7) ที่
กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษา
ทั้ งในและนอกเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ โรงเรีย นสั งกั ด จั ด ท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แ หล่ งเรีย นรู้แ ก่ ค รู บุ ค ลากร
ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานศึกษาอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง และมีส่วนร่วมในการจัดตั้งและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนา ให้เกิดองค์ความรู้ อี กทั้งยังสอดคล้องกับ วราภรณ์ อริยธนพล (2552,
หน้า 160-172) ได้ทาการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ด้าน
การพั ฒ นาแหล่งการเรีย นรู้ โดยภาพรวม มีการปฏิบั ติการอยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับ สายหยุด ปากิตตะ
(2552, หน้า 294) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรูโ้ ดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.8 ด้านการนิเทศการศึกษา มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนในพื้นที่สูงอละถิ่นทุรกันดาร นั้นได้เห็นความสาคัญของการบริหารวิชาการด้านการนิเทศการศึกษา จึงได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานนิเทศภายใน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการนิเทศ
กาหนดนโยบาย แผนงานและให้มีการนิเทศภายในของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ดลฤดี กลั่นภูมิศรี
(2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครลาปาง ซึ่งผลการวิจัย
พบว่าการบริหารวิชาการด้าน การบริหารวิชาการด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก วราภรณ์ อริยธนพล (2552, หน้า 160-172) ได้ทาการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริห ารงานวิชาการของโรงเรีย นเอกชนในจังหวัด นครราชสี ม า ผลการวิจั ยพบว่า ด้ านการนิ เทศการศึ ก ษา โดย
ภาพรวม มีการปฏิบัติอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมากทุกข้อ
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1.9 ด้านการแนะแนวการศึกษามีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาตามข้อรายการ
พบว่า อยู่ ในระดั บ มากทุ กข้อ การด าเนิน การสู งสุด คื อ การสร้างเครือข่ายและประเมิน ผลกระบวนการแนะแนว
การศึ ก ษา ทั้ งนี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก โรงเรีย นบนพื้ น ที่ สู งการจั ด ระบบการแนะแนวทางวิ ช าการและวิ ช าชีพ ภายใน
สถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจับ
ของ สายหยุด ปากิตตะ (2552, หน้า 294) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและความต้องการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูผู้ส อนในสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ส านัก งานเขตพื้ น ที่การศึก ษานครศรีธรรมราชเขต 6
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการแนะแนวการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.10 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องว่า
ผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ ของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานซึ่งการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จะประกอบด้ วย“ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน”และ“ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายนอก”เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณ ภาพและมาตรฐาน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องพัฒ นาระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยันต์ อินท
เจริญศานต์ (2552, หน้า 66) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ภาพรวมมีนะดับการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวิพรรณ รมภิรัง (2558, หน้า 134)
ได้ทาการศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลาพูน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลาพูน พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ๆ 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพั ฒ นากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพั ฒ นาระบบการประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
1.11 ด้านการส่งเสริมความรูด้ ้านวิชาการแก่ชุมชน มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้อานวยการและครูผู้สอนได้ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติกรอบงานวิชาการ ทั้ง 12 ด้าน เช่นประสานความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือในการพั ฒ นาวิชาการกั บสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ทั้งที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกล้ เคียง ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ สุ วิท ย์ สุ ท าลา (2552, หน้ า 119-122) ได้ ท าการศึ ก ษาวิจั ย เรื่อ ง การบริห ารงานวิชาการโรงเรีย น
การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือตอนบน สังกัดสานักบริหารการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ด้านการส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และสอดคล้องกับ สายหยุด ปากิตตะ
(2552, หน้า 294) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรี ธรรมราชเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.12 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ได้มีสภาพบริบทที่ใกล้เคียงกัน และมีการ
จัดตั้งกลุ่มโรงเรียน ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในการสนับสนุนงานวิชาการ และขับเคลื่อน สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับ สุวิทย์ สุทาลา (2552, หน้า 119-122) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
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ภาคเหนือตอนบน สังกัดสานักบริหารการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ด้านการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น มีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และสอดคล้องกับ สายหยุด ปา
กิตตะ (2552, หน้า 294) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและความต้อ งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.13 ด้านการส่งเสริมสนับ สนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบั นอื่นที่จัด
การศึกษามีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการให้ความสาคัญกับงานวิชาการ การ
สารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา และ การสารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์ สุทาลา (2552, หน้า 119-122) ได้ทาการศึกษาวิจับ
เรื่ อ ง การบริห ารงานวิ ช าการโรงเรีย นการศึ ก ษาพิ เศษ ภาคเหนื อ ตอนบน สั งกั ด ส านั ก บริห ารการศึ ก ษาพิ เศษ
กระทรวงศึ กษาธิการ พบว่า ด้านการส่งเสริม สนับ สนุนงานวิชาการแก่บุค คล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษามีการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และสอดคล้องกับ สายหยุด ปากิตตะ (2552 :
294) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึก ษาสภาพและความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ที่มีข นาดโรงเรียนต่างกัน มีระดับการดาเนินการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภารกิจของการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ต่างมีขอบข่ายกรอบงานรับผิดชอบ
ในกรอบงานทั้ง 12 ด้านเหมือนกัน ภารกิจในการปฏิบัติงานไม่ได้มากน้อยไปกว่ากัน กล่าวคือโรงเรียนขนาดเล็กก็
ปฏิบัติงานภายในข้อจากัดของตน คือ มีบุคลากรน้อย งบประมาณและองค์ประกอบต่าง ๆ ก็น้อยไปด้วย ในขณะที่
โรงเรียนขนาดกลาง ก็ปฏิบัติงานเพิ่มตามสัดส่วน โดยบุคลากรมากขึ้น งบประมาณก็มากขึ้น แต่โดยภาพรวมก็ถือว่ามี
ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนตามสัดส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานและองค์กรภายนอกที่ได้ให้การสนับสนุน อีกทั้งบริบทและสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน ของโรงเรียนที่มี
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการนิเทศการศึกษาใน
ลักษณะที่ คล้ายคลึงกัน จึงมีสภาพการบริห ารงานวิชาการไม่ แตกต่างกัน สอดคล้องกับ อุนากรรณ์ สวนมะม่วง
(2553, หน้า 3) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพการบริหารงาน
วิชาการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทักษิณ อารยะจารุ (2548) ได้ศึกษา
การบริหารงานวิชาการโดยใช้วงจรคุณ ภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงานและขนาด
ของสถานศึ ก ษา พบว่ า การบริ ห ารงานวิ ช าการโดยใช้ ว งจรคุ ณ ภาพของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการบริหารงาน และขนาดของสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ สายหยุด ปากิตตะ (2552, หน้า 292) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและความต้องการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 6
ผลการวิจัยพบว่า สภาพและความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 6 จาแนกตามขนาดของถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่าง
กัน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และต่อเนื่อง เช่น การอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูต้ ามความเหมาะสม
3. ด้านการวัด ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนควรมีการวัดและประเมินผลตามระเบียบการการวัด
และประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษา
4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยกับสถานศึกษาหน่วยงานและ
สถาบันอื่นควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยควรอบรมเรื่องการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครู
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
5. ด้านการจัดทาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
จาเป็นในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารควรมีการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
เช่น กาหนดปฏิทนิ ในการนิเทศติดตาม
7. ด้านการนิเทศการศึกษาควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศกับสถานศึกษา
อื่น โดยที่ผบู้ ริหารควรใช้กระบวนการนิเทศอย่างจริงจัง
8. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี
การประชุมชีแ้ จงพร้อมให้คาแนะนาให้มีการกาหนดปฏิทินในการปฏิบัตงิ าน
9. ด้านการแนะแนวการศึกษา ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบต้องจัดระบบการแนะแนวการศึกษาทางวิชาการ
และวิชาชีพ
10. ด้านการส่งเสริมความรู้แก่ชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ผู้บริหารควรส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน และให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการของโรงเรียน เช่นการจัดนิทรรศการแสดงผลการวิชาการ การใช้สื่อวิท ยุ ห รือเสียงตามสายชุมชนในการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของโรงเรียน
11 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นควรมีการประสานความร่วมมือ
ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น หรือสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
12. ด้ านการส่ งเสริม สนั บ สนุ น งานวิช าการแก่บุ ค คล ครอบครัว องค์ก ร หน่ วยงานและสถาบั น อื่ น ที่ จั ด
การศึกษา โดยผู้บริหารอาจมีการศึกษาและสารวจข้อมูลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาโดยการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาอย่าง
ยิ่ งจาก ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร. สั น ติ บู รณะชาติ อาจารย์ ท่ี ป รึก ษา ที่ ก รุณ าช่วยเหลื อ ให้ แ นวคิด ให้ ค าแนะน า
ตรวจทาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องในการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยเองฉบับนี้ด้วยดีมาตลอด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านได้แก่ นายณัฐพล ศาลาคาม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเฟือยลุง
นายพรชั ย นาชั ย เวีย ง ผู้ อ านวยการโรงเรีย นบ้ า นปางแก และ ดร.น้ าฝน กั น มา รองคณะดี ฝ่ า ยพั ฒ นาและวิจั ย
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่กรุณ าสละเวลาอันมีค่าในการที่ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและได้ให้
คาแนะนาแก้ไขข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ คณะครูโรงเรียนบ้านปางเป๋ย และโรงเรียนภูเค็งพั ฒ นา สานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเขต 1 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นพื้นที่ทดลองในการใช้เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บ ริห ารและคณะครู โรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง และถิ่ น ทุ ร กั น ดารสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและได้สละเวลาตอบแบบสอบถามทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นีส้ าเร็จได้ดว้ ยดี รวมทั้งเพื่อนนิสิตสาขาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้คาปรึกษาตลอดมา
และท้ายสุดขอขอบพระคุณ คุณพ่อธวัชชัย คุณแม่เชาวลี อายุยืน และครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งของ
ผู้วิจัยที่ให้กาลังใจ ปลอบใจไม่ให้ยอ่ ท้อ จนบังเกิดผลสาเร็จและลุล่วงไปด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ท่มี ีจากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแด่บดิ า มารดา ครู อาจารย์และผู้มพี ระคุณทุกท่าน
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สภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐของศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
State of school administration according to public school policy Of the
Education Development Center Amphoe Pa daet Chiang Rai Under the Office
of Chiang Rai Primary Education Area 2
เสมียน แก้วอนันต์1* และ สุนทร คล้ายอ่า2
Samian Kaewanan1* and Sunthorn Kraneaum2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษาตามนโยบายโรงเรี ย นประชารั ฐ ของศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา อ าเภอป่ าแดด จั งหวั ด เชีย งราย สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 2 มี
วัตถุประสงค์ ในการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐของศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
และ เพื่ อเปรียบเทียบสภาพการบริห ารงานสถานศึก ษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐของศู น ย์พั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนก
ตามสถานภาพ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองของนักเรียน ศูนย์เครือข่ายป่าแดดพัฒนา
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรโดยใช้ การคานวณของ Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 237
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล ใช้การทดสอบ t-test , F-test
กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นมากมี เพศผู้ ช าย ร้อ ยละ 53.6 อายุ ตั้ งแต่ 46 ปี ขึ้ น ไป ร้อ ยละ 28.7 ระดั บ การศึ ก ษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 50.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 24.1 ประสบการณ์การทางานต่ากว่า 1 ปี
จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตาแหน่งงานผู้ปกครองของนักเรียน ร้อยละ 93.7 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92)
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ผลการทดสอบ พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และประสบการณ์การทางานแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกั บสภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบาย
โรงเรีย นประชารัฐของศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา อ าเภอป่าแดด จังหวัด เชียงราย สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
คาสาคัญ: บริหารงาน โรงเรียนประชารัฐ

Abstract
A study on the state of school administration according to the policy of the public school of the
Education Quality Development Center, Prachatai District, Chiang Rai Province. The objectives of this study were
to study the condition of school administration according to the policy of the public school of the Education Quality
Development Center, Prachatai District, ChiangRai Province. Under the jurisdiction of the Office of Chiang Rai
Provincial Primary Education Area 2 and to compare the state of educational administration in accordance with
the policy of the public school of the Education Development Center, Amphoe PaLuek, Chiang Rai Province.
Under the Office of Chiang Rai Area Education Service Area 2 by status. The population in this study was the
administrators, teachers, parents and students. Pa Tanam Network Center, Chiang Rai District, Chiang Rai Under
the jurisdiction of the Office of Chiang Rai Primary Education Area 2, the sample size was used to represent the
population using the Yamane calculation. The sample size was 237 persons. Frequency, percentage, mean,
standard deviation Analysis to test each hypothesis as follows. Analysis of the relationship between personal
factors using T-test, F-test.
Most of the males had 53.6% males aged 46 or over, 28.7% with bachelor degree, 50.6% with
monthly average less than 10,000, 24.1% with 39 years of experience. 16.5 percent of the parents were 93.7
percent of the students. The information about the state of school administration was based on the public school
policy. The results showed that. Respondents who have comments on The state of administration of public
schools was at a high level. (Mean 3.92)
The results of the tests showed that the personnel with the status of age of education. Average
income per month And the different working experiences have influenced opinions on the state of school
administration according to the public school policy of the Education Development Center of Pachan District,
Chiang Rai Province. Under the jurisdiction of the Office of Chiang Rai Educational Service Area 2, the difference
was statistically significant at .05.
Keywords: Administration, Public School State

บทนา
การพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ยัง
ประสบปัญหาอยู่หลายด้าน อาทิ การจัดทาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา ครูบางส่วนขาดเทคนิค
การสอน ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนบางแห่งสามารถเข้าถึงสื่อสาระการ
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เรียนรู้ ได้อย่างจากัด ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนยังไม่สามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัญหาที่
สาคัญที่สุดคือ กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนไปทาได้ช้า การที่รัฐบาลมีโครงการความร่วมมือประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นาในครั้งนี้
จะทาให้เกิดการขับเคลื่อนที่สาคัญ เช่น การระดมสมอง ทรัพยากร และสรรพกาลัง จากทุกภาคส่วนมาช่วยกันพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพของโรงเรียน การให้ทุกโรงเรียนมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วและ
ความเสถียร เพื่อให้สามารถเข้าถึงสาระการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน การร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อสารวจความต้องการทรัพยากรที่จาเป็นในการยกระดับการศึกษา ซึ่งทั้งภาครัฐ เอกชน และที่สาคัญ
ภาคประชาสังคม จะได้ร่วมกันให้กันสนับสนุนต่อไป โดยภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มาช่วยสนับสนุนในครั้งนี้
นอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว รัฐก็จะสนับสนุนในเรื่องการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและ
ภาคเอกชนได้ จัด ตั้ งศู น ย์ป ฏิ บั ติ ก ารร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมด าเนิ นการแบบเต็ ม เวลาเพื่ อ
ขับเคลื่อนภารกิจนี้โดยเฉพาะ ขณะเดียวกันในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการในทุก
เขตพื้นที่จานวน 225 ศูนย์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา และพร้อมที่จะเชิญ
ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทางานประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นาอีกด้วย บทบาทของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อโครงการประชารัฐนี้ ได้แก่ การจัดทาและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ และเรียลไทม์ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ การติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อวางรากฐานระบบสื่อสารให้แก่โรงเรียน ซึ่ง
หากได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาคเอกชน ก็ จ ะท าให้ โครงการนี้ ป ระสบความส าเร็ จ เร็ ว ขึ้ น ในฐานะกระทรวงที่ มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐด้านการศึก ษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา โดยสนับสนุน การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
รอบตั ว การสร้า งกระบวนการคิ ด ทางวิท ยาศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ในชี วิ ต ประจ าวั น การสร้าง นั ก วิ ท ยาศาสตร์
ตลอดจนมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะมี ส่ ว นร่ว มในการสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาประเทศอย่ า ง ภาคเอกชน
ขอขอบคุ ณ ภาครัฐเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมพัฒ นาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการประชารัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาพื้ นฐานและการพั ฒ นาผู้นา ซึ่งถือเป็นฐานหลักของการพั ฒ นาประเทศ พร้อ ม
ขอขอบคุ ณ ภาคประชาสั ง คม และภาคเอกชนทุ ก องค์ ก รที่ ได้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่างดี ยิ่ ง ด้ ว ยการศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
เครื่องชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และความเจริญ ในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาภาคเอกชนหลาย
หน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มทรูเอง ต่างให้ ความสาคัญในเรื่องของการศึกษา และได้ดาเนินการสนับสนุนภาครัฐด้วยการ
ดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาโรงเรียน ครู
ผู้นาสถานศึกษา หลักสูตร คู่มือการสอน จนประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ การลง
นามความร่วมมือครั้งนี้จึงนับเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการศึกษาไทย ในการรวบรวมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วน ที่
ต่างมีเจตนารมณ์สอดคล้องกันในการมุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ
ประชารัฐ เข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ความร่วมมื อในการยกระดับการศึกษาของประเทศ จะเป็นการดาเนินการใน
ลักษณะของการเป็นพันธมิตรกับโรงเรียน ซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจะนากาลังคนซึ่งเป็นผู้นารุ่นใหม่ เข้า
ร่ ว มลงพื้ นที่ ส ารวจและวางแผนการด าเนิ น งานพั ฒ นาโรงเรี ย นอย่ า งใกล้ ชิ ด ด้ ว ยความสนั บ สนุ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และคุณค่าให้แก่นักเรียนและชุมชนได้อย่างแท้จริง อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)
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สภาพการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จากการศึกษาสภาพปัญหา ส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน 4
ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านความพร้อมทางปัจจัยของโรงเรียนและด้านการมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งในแต่ละด้าน มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ การ
จัดการศึกษา ในอดีต รัฐบาลมุ่งเน้นการจัดตั้งโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่ีมีประชากรอาศัยอยู่เพื่อการขยาย
โอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าเรียน แต่ในปัจจุบันความจาเป็นดังกล่าวได้ลดลง ประกอบกับประชากรมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ตอนต้น ดังนั้นจึงทาให้มีโรงเรียนขนาดเล็กจานวนมาก ซึ่ง
โรงเรียนดังกล่าวมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อห้องเรียนต่ากว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน สูงกว่า
โรงเรียนขนาดอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจานวนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ท่ีมีลักษณะพิเศษ เช่น พื้นที่ห่างไกล
ความเจริญ พื้นที่บนภูเขาสูง บนเกาะ ชายขอบของประเทศ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนลักษณะดังกล่าวมีปัญหา
ในการเดินทางไปเรียน ทั้งโรงเรียนยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ ผู้ อานวยการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งมีบริบทที่ต่างไปจากโรงเรียนขนาด อื่น ๆ ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ 2) ปัญ หาด้านการเรียนการสอน ในด้านการเรียนการสอนนั้น พบว่า ครูส่วนใหญ่ ขาดทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพที่ครูไม่ครบชั้นและนักเรียนมีจานวนน้อยในแต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่ครูจานวนหนึ่งต้องปฏิบัติ ทั้งในสังกัดเดียวกัน
และจากต่างสังกัด หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งการเรียนรู้มีจานวนจากัด ซึ่งมีสาเหตุมาจากโรงเรียนได้รับงบประมาณน้อย ซึ่งในท้ายที่สุดก็ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าไปด้วย 3) ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน ในการจัดสรรงบประมาณให้กับ
โรงเรียนที่ผ่านมาได้ใช้เกณฑ์การจัดสรรหลาย ๆ เกณฑ์ ซึ่งขนาดโรงเรียนก็เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดสรรเนื่องจากมี
การค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ได้ รั บ จั ด สรรบุ ค ลากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เป็นจานวนน้อย สภาพอาคารเก่า ชารุดทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้าง
มาเป็นเวลานาน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ยังมีไม่เพียงพอ โรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชนได้
มากนัก เนื่องจากผู้ปกครองและชุมชนดังกล่าวมีความยากจน สาหรับตัวป้อน ด้านนักเรียนนั้น พบว่า นักเรียน ใน
โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน และ 4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา ที่ผ่าน
มานั้ น ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ตั ว แทนของชุ ม ชนและองค์ ก รต่ า ง ๆ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา ในรู ป ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็ตาม แต่บทบาทของคณะกรรมการดังกล่าวยังมีไม่ มากนัก และหากกล่าวถึง
การประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยแล้ว เกือบจะกล่าวได้ว่ามีน้อยมาก หรือไม่มีเลย
ในบางพื้นที่ ชุมชน ผู้ปกครอง มีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนและการเรียน
ของบุตรหลานได้เท่าที่ควร
ภายใต้ข้อจากัดดังกล่าว ผู้วิจัยศึกษา แนวทางศึกษาสภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียน
ประชารัฐของศูนย์พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาเชียงราย เขต 2 ทั้งนี้เพื่ อให้ท ราบสภาพและปั ญ หาสภาพการบริห ารงานสถาน ศึก ษาตามนโยบาย
โรงเรียนประชารัฐ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานของผู้ บ ริห าร ครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษาในการพั ฒ นา
โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือ คาปรึกษา นิเทศติดตามความก้าวหน้า
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจบริบทและมองเห็นภาพโดยรวมของโรงเรียนประชารัฐ ศูนย์เครือข่ายป่าแดด
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พัฒ นา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้ค วาม
ร่วมมือส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริห ารงานสถานศึ กษาตามนโยบายโรงเรีย นประชารัฐของศู น ย์พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จาแนก
ตามสถานภาพ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อัตราเงินเดือน
5. ประสบการณ์การทางาน
6. ตาแหน่งงาน

ตัวแปรตาม
สภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบาย
โรงเรียนประชารัฐของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1. ด้านพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
2. ด้านพัฒนาหลักสูตร
3. ด้านพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
4. ด้านพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
5. ด้านพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษา

บุคลากรที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบาย
โรงเรีย นประชารัฐของศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา อ าเภอป่าแดด จังหวัด เชียงราย สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาวิจัย ครั้งนี้มุ่ งเน้ น ที่ จ ะศึ ก ษาความคิด เห็ น ของสภาพการบริห ารงานสถานศึ ก ษาตามนโยบาย
โรงเรีย นประชารัฐของศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา อ าเภอป่าแดด จังหวัด เชียงราย สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเป็น การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ดาเนินการวิจัยโดยการใช้
แบบสอบถาม(questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วจิ ัยได้ดาเนินการวิจัยโดยจะมีขั้นตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองของนักเรียน ศูนย์เครือข่ายป่าแดดพัฒนา อาเภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน
ป่าแงะ โรงเรียนบ้านวังวิทยา โรงเรียนบ้านสักพัฒ นา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559) จานวน 584 คน (สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, 2559)
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองของนักเรียน ศูนย์เครือข่ายป่าแดดพัฒนา
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของยามาเน่ (Yamane,
1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%และกาหนดการความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 การกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็นสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับประชากร รวมทัง้ หมด 237 ชุด
ลักษณะของแบบสอบถาม ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างขึ้น
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ย วกั บ บริห ารจั ด การโรงเรีย นตามนโยบายโรงเรีย นประชารัฐ ของศู น ย์ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เป็นการสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ Likerst Scale โดยมีระดับการวัด ประเภทอันตภาคชั้น (Interval Scale) โดยมี
ระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ
การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากเอกสาร
งานวิจัย เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยกาหนดขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
2. สร้างแบบสอบถามสภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐของศูนย์พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้
มีขอบเขตและเนื้อหาครอบคลุม
3. นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
พร้อมทัง้ แก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะ
4. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3
ท่านเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะโดยวิธีใช้ IOC โดยบันทึกผลการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณ วุฒิ แต่ละข้อ แล้วนาไปหาดัชนีความสอดคล้องระหว่ างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ โดยกาหนด
เกณฑ์วา่ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
5. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสาเร็จรูป โดยมีการวิเคราะห์ผลการศึกษา ดังนี้
1. ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)
3. สถิติ t-test เปรียบเทียบความแต่งต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One –Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบ
และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ โดยใช้ Post-hoc Comparison ด้วยวิธี LSD (Least Significance
Difference)
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ผลการศึกษา
กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นมากมี เพศผู้ ช าย ร้อ ยละ 53.6 อายุ ตั้ งแต่ 46 ปี ขึ้ น ไป ร้อ ยละ 28.7 ระดั บ การศึ ก ษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 50.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 24.1 ประสบการณ์การทางานต่ากว่า 1 ปี
จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตาแหน่งงานผู้ปกครองของนักเรียน ร้อยละ 93.7
ด้านสภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐของศูนย์พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา
อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อ สภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านพัฒนาความร่วมมือ กับ
สถาบันการศึกษา อยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1) รองลงมาคือ ด้านพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษา อยู่
ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04) ด้านพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02) ด้าน
พัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) และมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55) ตามลาดับ
ด้ านการเปรีย บเที ยบสภาพการบริห ารงานสถานศึ ก ษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐของศู น ย์พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
จาแนก ตามสถานภาพ ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 พบว่า ในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .043 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียน
ประชารัฐของศูนย์พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ในเรื่อง สภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรี ยนประชารัฐแตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

สรุปผลและอภิปรายผล
1. สภาพการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษาตามนโยบายโรงเรี ย นประชารั ฐ ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีความคิดเห็นต่อ สภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านพัฒ นาความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1) รองลงมาคือ ด้านพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษา อยู่
ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04) ด้านพัฒนาผู้บ ริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02) ด้าน
พัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) และมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55)ตามลาดับ เนื่องจากพัฒ นาและยกระดับการจัดการศึก ษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นา
ในการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านคุณ ธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิผลทางการศึกษา เพื่อจัดทาและเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking)
จัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน และการจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อการบริการ
ชุมชนและสังคม และ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่ระดับนานาชาติ
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โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิช จันทะสิทธิ์ (2556)
ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬาที่มีประสิทธิผล สังกัดสถาบันการพลศึกษา การวิจัยครั้งนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ค้ น หารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นกี ฬ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสั ง กั ด สถาบั น การพลศึ ก ษา มี
วิธีดาเนินการ 3 ระยะหลัก ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การวิเคราะห์เอกสาร สัม ภาษณ์ ก ลุ่มตั วอย่างจากตั วแทน 4
โรงเรียน 4 ภาค ภาคเหนือโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ภาคใต้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคกลาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร
2 คน ครูสอนกีฬา 5 คน และครูสอนวิชาพื้นฐาน 5 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) ตามลาดับ คือ ขั้นตอนนี้ได้กาหนดกรอบแนวคิด
ในการสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย 8 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างการบริหารงาน ด้านสายบังคับบั ญชา ด้านพันธกิจ
ด้านการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและการกีฬา ด้านการเสริมแรงและให้กาลังใจ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้าน
พัฒ นาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน ด้านการประเมินคุณ ภาพ ระยะที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบด้วยวิธีสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ 13 คน มาระดมความคิ ด เห็ น ต่ อ ประเด็ น ที่ ไ ด้ จ ากผลการส ารวจระยะแรกและ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม และความเป็นไปได้จากระยะแรก ระยะที่ 3 เป็นการประเมินผล
ตรวจสอบรูปแบบเกี่ยวความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 25 คน โดยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group)
และวิธีประเมินจากแบบสอบถาม ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬาที่มีประสิทธิผล
สังกัดสถาบันการพลศึกษา คือ รูปแบบบูรณาการจัดการเชิงระบบ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักดังนี้คือ 1) หลักการ ได้แก่
หลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม หลักการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา และหลักการยุทธศาสตร์พัฒนากีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ 2) วัตถุประสงค์ ได้แก่ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู ในการจัดการศึกษาและการกีฬา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬ าให้ถึงขั้นสูงสุด เพื่ อเตรียมและผลิตนักกีฬาของชาติ 3) กลไกการ
ดาเนินงาน ได้แก่ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ กระจายโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา สร้างคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาและการกีฬานาไปสู่ความเป็นเลิศ สร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการและการกีฬา เสริมสร้างความมั่นคงเข็มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น 4) วิธีดาเนินการ ได้แก่ วางแผนโครงสร้าง
การบริหาร การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา การสร้าง
ขวัญและกาลังใจ การพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน 5) การประเมินผล ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านบุคลากรผู้สอน
และด้านผู้บริหาร 6) เงื่อนไขความสาเร็จ ได้ แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนกีฬาเสียสละให้กับโรงเรียนอย่าง
มาก ระบบการบริหารจัดการจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการพัฒ นากีฬา เพิ่มอัตราตาแหน่งให้ครูผู้ฝึกสอนกีฬาที่มี
ความสามารถ ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง พัฒ นาระบบการคัดเลือกนักกีฬ าโดยมีส่วนร่วมของชุมชน มีงบป ระมาณ
สาหรับนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันเพียงพอ ผลการประเมินรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
2. บุคลากรที่มีสถานภาพ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การ
ทางานแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐของ
ศูนย์พั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 เนื่องจากโครงการที่เกิ ดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ส่งผลพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในฐานะหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการศึ ก ษาของประเทศ ได้ ม อบหมายให้ ส านั ก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทาโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทาบันทึกข้อตกลงสานพลัง
ประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 22 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม
เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มผู้นารุ่นใหม่ท่จี ะเข้าไป
มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาในระดับโรงเรียน จะช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ในการจัดการศึกษา
อย่างมีส่วนร่วม และจะสามารถเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้
มีความเข้าใจในสภาพปัญ หาของการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และเกิดการประสานความ
ร่วมมือในการทางานอย่างใกล้ชิด ในการร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้จากการดาเนินงาน
ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรม ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ถวิล ประดับสุข (2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดมหาพุ
ทธาราม อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน คือ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโดยใช้หลักการวิถีพุทธ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของการบริการจัดการโดยใช้หลักการวิถีพุทธ ของบุคคลภายในและภายนอกมีมากน้อยเพียงใด และเพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจการบริหารจัดการโดยใช้หลักการวิถีพุทธระหว่างบุคคลภายในและภายนอก เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้
ประกอบด้วย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ มารับบริการในการ
บริหารจัดการตามแนววิถีพุทธ หาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ .988 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ จาแนกเป็น บุคลากรภายในสถานศึกษา รวมจานวน 100 คน และบุคลากรภายนอกสถานศึกษา ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ ปกครองนักเรียน รวมจานวน 65 คน รวม 165 คน สถิติท่ีใช้หาความ
เที่ยงด้านเนื้อหาโดยใช้ค่า IOC (Index Objective Congruence: IOC) ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ระหว่างบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน ทดสอบด้วยค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ตามความคิดเห็นของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน พบว่า
บุคคลภายในโรงเรียน มีความพึ งพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุ ทธ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีด้านที่มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงบประมาณ
ส่วนบุคคลภายนอกโรงเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยมีด้านที่มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ และด้านการบริหารทั่วไป และด้านการบริหารงบประมาณ 2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธระหว่างบุคคลภายในและบุคคลภายนอก โดยรวม พบว่า บุคคลภายในและบุคคลภายนอกมี
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี พุทธ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคคลภายในและบุคคลภายนอกโรงเรียน มีการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมมีความ
พึงพอใจในด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
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ผู้วิจั ยขอเสนอแนะในสภาพการบริห ารงานสถานศึ ก ษาตามนโยบายโรงเรีย นประชารัฐของศู น ย์ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ดังนี้
1. ด้านพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศควรเพิ่มเรื่อง นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่นและรู้จัก
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างแรงเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ในการลงมือปฏิบัติจริง และ การพัฒนารูปแบบ
กระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียน
2. ด้านพั ฒ นาหลักสู ตรควรเพิ่ มเรื่อง การจัด กิจกรรมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับ เจ้าของภาษา การจัด
กิจกรรม คณิตคิดสนุก (คิดเลขเร็ว) และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และ การแข่งขันทักษะวิชาการ
เช่น ประกวดแข่งขันงานศิลปะ งานสร้างสรรค์คณิตศิลป์จนิ ตนาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
3. ด้านพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาควรเพิ่มเรื่อง ควรพัฒนางานให้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องมี
เทคนิ ค ด้ านการจู งใจเป็ น ส าคั ญ ผู้ บ ริห ารจะต้ อ งพู ด จริง ท าจริง มี ค วามจริงใจ และอย่ าคิ ด ว่ าเราสู งกว่ าเขาให้
ความสาคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความรู้ สึกในความเป็น เจ้าของร่วมกันขององค์กร ไม่ลืมสิ่งสาคัญคือ
การบารุงขวัญ ชีวิตและจิตใจ การมีน้าใจ การเห็นอกเห็นใจผู้รว่ มงาน เป็นการสร้างขวัญกาลังใจที่เยี่ยมยอด ความรัก
ใคร่ของผู้ร่วมงานทุกคน ที่มีต่อผู้บริหารเป็นการนามาซึ่งพลังแห่งความร่วมมือเพื่อการสร้างสรรค์อ งค์กร ดังคากล่าว
ที่ว่า “ได้ใจ ได้คน ได้งาน” ควรพัฒนาเป็นผู้บริหารที่ดีต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ รักความก้าวหน้า หมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดกว้างสาหรับทุกคน และ
ผู้บริหารจึงควรพัฒ นาตนเองให้มีความรู้งานด้านการวิจัย สนับสนุนให้บุคลากรทางานวิจัยด้านการศึกษาและนา
ข้อ ความรู้ท่ี ได้ จ ากการวิจั ย มาพั ฒ นาผู้ เรีย นและองค์ ก ร พร้อ มทั้ งสามารถใช้ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ทาอันที่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่
หน่วยงานทางการศึกษาต่อไป
4. ด้านพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาควรเพิ่มเรื่อง การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง
บ้าน วัด โรงเรียน การพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน และ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือ มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความกตัญญูกตเวทีมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ชุมชน สภาบันทางศาสนาหรือหน่วยงานต่าง ๆ
5. ด้านพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษาควรเพิ่มเรื่อง บุกเบิกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนานักเรียน
ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการเผยแพร่วัฒ นธรรมท้องถิ่ น และ พัฒ นากลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของอาจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่า และ ผศ.ดร.สันติ
บู รณะชาติ ต าแหน่ งอาจารย์ วิท ยาลั ยการศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา นายสุ ริยั น ยารวง ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา นางสุรีย์ ชินวะไร ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังวิทยา ที่เสียสละเวลาอันมีค่า
มาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คาแนะนาตลอดระยะเวลาในการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ และได้โปรด
กรุณาให้คาแนะนาตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยความเอาใจใส่ จนทาให้การศึกษา
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ค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า ผู้วิจัยในฐานะที่ทางานอยู่ครูวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านสักพัฒนามีความสาคัญในอันที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ประสบความสาเร็ จ
ตามความมุ่งหมายของคนและสังคมกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ โดยตรง
นั่นเอง
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ บ ริห ารงานกิ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 แห่ ง
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือ ประเมินร่างรู ปแบบการวิจัย ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และให้ข้อมูลสาคัญแก่ผู้วจิ ัย จนช่วยให้การวิจัยครัง้ นี้สาเร็จไปด้วยดี
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สภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Students’ potential Development Situation to receive the Changes in the 21st
Century of Schools under the jurisdiction of Elementary Education Regional
Office Chiang Rai Zone 3
พรสวรรค์ โลจันตี1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เรีย นเพื่ อ รั บ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒ นาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จานวน
322 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
1. สภาพการพัฒ นาศัก ยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 3 ด้าน โดยรวมและรายด้านมีการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนอยูใ่ นระดับมาก
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 1) ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยครูผู้สอนให้คาแนะนาอย่างถูกวิธี สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยตรง
กับ ความสนใจของผู้เรียน 2) ด้ านทั กษะชีวิตและการท างาน ให้ ผู้เรียนได้ ลงมือ ปฏิ บั ติจริง มุ่งเน้น การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 3) ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู้
คาสาคัญ: การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
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Abstract
The purpose of this study were to study Students’ potential Development Situation to receive the
changes in the 21 st Century of Schools under the Jurisdiction of Elementary Educational Regional Office Zone 3
and to study the suggestions of the concept to develop students potential to receive the changes in the 2 1 st
Century of Schools under the Jurisdiction of Elementary Educational Regional Office Chiang Rai Zone 3 . The
sample were 3 2 2 administrators and teachers. The instruments were rating scale-questionnaires. The data
were analyzed by frequency, percentage, means and standard deviation.
The result were as follows: (1) Students’ potential Development Situation to receive the changes in the
21st Century of Schools under the Jurisdiction of Elementary Educational Regional Office Chiang Rai Zone 3 in the
3 aspects, totally and aspect by aspect were developed at the high level. (2) The suggestions of the concept to
develop students potential to receive the changes in the 21st Century of Schools under the Jurisdiction of
Elementary Educational Regional Office Chiang Rai Zone 3. 1) Learning skills and innovation aspect: we should
encourage the learning skills of student in accordance with technology by the teachers giving correct advices and
create modern innovation which match the interest of the students. 2) Life skills and work aspect: the students
should have actual practices, emphasize on true experiences according to the aptitude and interest of the
students. 3) Information Skills, Media and Technology aspects: students should be encouraged to used
information and technology in the study.
Keywords: Students Potential Development, Leaning Skills in the 21 st Century

บทนา
โลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เทคโนโลยี การ
สื่อสาร สภาพเศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มีการส่งถ่ายถึงกันและกันเร็วขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วนี้เองจึงเป็นเสมือนพลังผลักดันให้คนแต่ละคนต่างต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอันทาให้เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและความเจริญ ก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีอย่างสูงสุด การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารอย่ าง
รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในทุกมิติ อันเป็นการ
ท้าทายให้บุคคลต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเป็นบุคคลที่ประสบความสาเร็จ และมีความสามารถในการ
เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวในหน้าที่การงาน ปรับปรุงการดาเนินชีวิตเพื่อการมีศักยภาพในการ
เรียนรู้ท่ีดีขึ้นได้การเริ่มต้นที่จะพัฒนาตนเองต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ชีวิตเป็นของเรา เราเป็นผู้เลือกเส้นทางในการ
ดาเนินชีวิต การดาเนินชีวิตไปตามช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสาคัญต่อคนทุกคน (ชนกนารถ บุญวัฒนะกุ
ลม, 2557, หน้า 16) ในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ความแตกต่างจากศตวรรษที่ 19 และ 20 อย่างสิ้นเชิง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในอดีต ได้ถูกแทนที่ด้วยเศรษฐกิจและ
บริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม และไม่ว่าจะหันไปทางใด ก็จะเห็นการนาเทคโนโลยีไปใช้ในการ
เพิ่มผลผลิต แทนการใช้แรงงานแบบเดิม จากสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าคนที่จะประสบความสาเร็จได้จะต้องมี
ทักษะในการเผชิญ กับโลกที่ซับซ้อนขึ้น แต่ปัจจุบันระบบการศึกษาของรัฐยังไม่ได้ส่งเสริมให้ นักเรียนมีคุณ สมบัติ
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ดังกล่าว จึงทาให้เกิดคาถามขึ้นว่า แล้วการศึกษาแบบใดที่จะสามารถสร้างนักเรียนพันธุ์ใหม่ให้มีความพร้อมสาหรับ
การดาเนินชีวิตในอนาคต จากคาถามนี้เองได้นาไปสู่การสร้างกรอบความคิดใหม่ด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
เป็นความร่วมมือของหลายฝ่าย ได้ แก่ องค์กรด้านการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเนื้อหาสาระของ
กรอบความคิดนี้มองว่านักเรียนพันธุใ์ หม่จะต้องเป็นผู้ท่มี ีทักษะที่เรียกว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งสามารถแบ่งได้
กว้าง ๆ เป็น 3 ด้าน คือ ทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี (ตะวัน เทวอักษร, 2555, หน้า 4)
สานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเชียงราย เขต 3 (2559, หน้ า 29) ได้ จัด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี งบประมาณ 2559 ซึ่ งได้กาหนด ยุท ธศาสตร์การปฏิรูป การศึก ษาขั้นพื้ น ฐาน (พ.ศ.2558–2563) ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไปสู่ผลสาเร็จโดยยึดผู้เรียน
เป็นสาคัญ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของรัฐบาลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยให้
เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถ และส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่
21 โดยมียุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปฏิรูปการเรียนการสอนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
จากการติดตามการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ยังไม่สามารถให้การศึกษาที่มีคุณ ภาพเพียงพอที่จะเตรียมความ
พร้อมนักเรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลกได้ ดังจะเห็นได้จากผลการดาเนินงานด้านคุณ ภาพใน
เบื้องต้น(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2559, หน้า 12)
กุญแจสาคัญในการแข่งขันในเวที โลก คือ คุณภาพและสมรรถภาพของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒ นาเด็กไทยให้มีความพร้อมรองรับการเป็นสังคมไร้พรมแดนในอนาคต คุณ ภาพและสมรรถภาพดังกล่าว
หมายถึง ความสามารถในการอ่านเขียน การคิดคานวณ คิดวิเคราะห์ ความสามารถทางเทคโนโลยี และการสื่อสาร
ด้วยภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาสากลและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ เด็กไทยควรมีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม และทักษะทางข้อมูล สื่อ
และเทคโนโลยี พร้อมทั้งทักษะชีวิตในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
รุนแรงและภัยพิบัติต่าง ๆ ความท้าทายดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาไทยต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนโดย
การเรียนรู้ยุคใหม่ ต้องสอนให้ น้อยลงและเรียนรู้ให้ม ากขึ้น ให้ ความสาคัญ กับ ทั กษะมากกว่าสาระการเรียนรู้ ให้
นักเรียนเป็นผู้ช้ีทิศ ทางการเรี ยนรู้ เรียนแบบร่วมมือกัน เรียนกันเป็นทีม และประเมิ นผลแบบใหม่โดยถาม วิธีคิด
ประเมินเป็นทีม และข้อสอบไม่เป็นความลับ แต่เป็นตัวกระตุ้นให้เรียนรู้ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3, 2559, หน้า 29) ได้มีการวิเคราะห์ปัญ หาออกมาแล้วว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ไม่
สามารถทาให้เด็กไทยมีทักษะหรือคุณสมบัติมากพอที่จะดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพอยู่ในศตวรรษที่ 21 ใน 3 ประเด็น
ข้างต้นได้ทาให้สามารถมองเห็นปัญ หาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่สาหรับผู้ใหญ่ นั้นภาพปัญ หานี้อาจยังไม่ชัดเจนมากนัก
เพราะผลของมันจะเกิดขึ้นในระยะยาวเมื่อเด็กโตขึ้นหรือเรียนในระดับที่สูงขึ้น และต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ด้วยเหตุนี้คน
ส่วนหนึ่งจึงไม่ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาช่วงปฐมวัยมากนัก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของอนาคต ปัญหาที่ปรากฏให้
เห็นและกาลังขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ คือ เด็กเรียนวิชาการมากขึ้นแต่ไอคิ วต่าลง มีอาการป่วยเป็นโรคเครียดตั้งแต่อายุยัง
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น้อยเพิ่มขึ้น มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น มีผู้ใหญ่ท่ีคนตกงานมากขึ้น ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันที แต่
หากมองให้ลึกลงไป กลับเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงมาจากพื้นฐานการพัฒนาที่ยาวนานมาตั้งแต่อดีตการที่จะพัฒนาเด็กให้เป็น
พลเมืองของศตวรรษที่ 21 ได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่ท่ีต้องใช้เวลานาน โดยต้องอาศัยการทาความเข้าใจเพื่อปรับความคิด
ความเชื่อใหม่ตั้งแต่ระดับครอบครัว ผู้บริหารการศึกษา รวมถึงการจัดระบบการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการศึกษา
ของเด็กเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากไม่มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ของคนในประเทศ รวมถึงการร่วมมือกัน
อย่างกว้างขวางของทุกภาคส่วน แน่นอนว่าประเทศไทยอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และพลเมืองใน
อนาคตมากขึ้น เพราะเด็กในวันนี้ท่ีจะกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าไม่มีสมรรถภาพมากพอที่จะใช้ชีวิต และเป็นคนที่มี
คุ ณ ภาพพอที่ จ ะดู แ ลสั งคมในโลกยุ ค ศตวรรษที่ 21 ได้ (มนทกานติ์ รอดคล้ า ย, 2559, สื่ อ ออนไลน์ ) ในการจั ด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย ทั กษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั กษะชีวิตและอาชีพ และ ทั กษะด้ าน
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จึงเป็นภาระที่สาคัญของผู้บริหารที่จะต้องรับผิดชอบจัดการศึกษาให้ประสิทธิภาพ ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ในการบริ หารจัดการใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทางาน ให้ความสาคัญ กับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อ
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลลัพธ์ ใส่ใจในเรื่องของศาสตร์ทางการสอนที่เหมาะสม และต้องเข้ามารับบทบาท ในการเร่ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่
ๆ ให้กับครูผู้สอน ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น รวมทั้ง ปรับบทบาท
ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และมี
ทักษะทัดเทียมเป็นที่ยอมรับของชาติอื่น และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (สมหมาย อ่าดอนกลอย, 2556,
หน้า 6-7)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อนาผลการศึกษาไป
ใช้ข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒ นาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
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กรอบแนวคิด
การดาเนินงานพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ประกอบด้วย
1. ด้านทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
2. ด้านทักษะชีวิตและการทางาน
3. ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี

1. สภาพการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
2. ด้านทักษะชีวิตและการทางาน
3. ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างการกาหนดกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสาเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็นผู้บริหารจานวน 30 คน และครู
จานวน 292 คนรวมทั้งสิ้น 322 คน การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) และสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
สุ่มอย่างง่าย
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจานวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้คาถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ยวกั บ สภาพการพั ฒ นาศัก ยภาพของผู้ เรียนเพื่ อรับ การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน จานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ด้านทักษะชีวิตและการทางาน
และ 3) ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5
ระดับมีความหมายดังนี้
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5 หมายถึง มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก
3 หมายถึง มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นคาถามปลายเปิด
(Open Ended Questionnaires)
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผู้วจิ ัยได้กาหนดขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดยวิธีศึกษาเอกสาร วารสาร ตารา บทความ ทฤษฎี รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อจัดทาเป็นโครงร่างการวิจัย
2. สร้างเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาเครื่องมือโดยเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของข้อคาถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อคาถาม ความชัดเจนของภาษา และ
รูปแบบของแบบสอบถาม แล้วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
3. นาเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดย
การหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (Index of Item–Objective Congruence): (IOC) โดยเลือกค่า IOC ที่คานวณ
ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จากนั้นปรับปรุงเครื่องมือตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ
4. นาเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าสัมประสิทธิความ
เที่ยงตรง(Reliability Coefficients) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ หมดเท่ากับ 0.96
5. น าเครื่ อ งมื อ ที่ ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว เสนอต่ อ อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบและจั ด พิ ม พ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาขั้นตอน ดังนี้
1. บั น ทึก เสนอมหาวิทยาลัยพะเยาออกหนั งสือขอความร่วมมื อในการตอบแบบสอบถาม ถึงผู้ บริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนาส่งด้วยตนเอง
3. การรวบรวมแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การรวบรวมเก็ บ แบบสอบถามด้ ว ยตนเองหลั ง จากส่ ง
แบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์
4. ผลการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 322 คนผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 322
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. สภาพการพัฒ นาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านทักษะชีวิตและ
การทางาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านทั กษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
1.1 สภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม โดยรวมมีการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ
มากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และส่งเสริม
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนสูงสุด รองลงมาคือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และจัด
กิจกรรมการทางานที่สร้างความรับผิดชอบและก่อให้เกิดความสุ ขในการทางาน ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์
1.2 สภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านทั กษะชีวิต และการทางาน โดยรวมมีการพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ี ให้ ผู้ เรีย นเป็ น ผู้ ฟั งและผู้ ร่วมปฏิ บั ติ งานที่ดี รองลงมาคื อ ส่ งเสริม การจั ด กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี ส ร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากัน และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเชิงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากัน
1.3 สภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี โดยรวมมี
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รองลงมาคือ สนับสนุนให้ผู้ เรียนใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม
ตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อ สนองต่อความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน และส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ให้ ผู้เรียนมีทั กษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสาร อาทิ คอมพิ วเตอร์ สมาร์ทโฟน ฯลฯ โดยเชื่อมโยงกั บ
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่ อเข้าถึงจัดการบูรณาการประเมินและสร้างสารสนเทศ ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มี
การจัดทาหลักสูตรที่เน้นให้ผเู้ รียนมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยการตอบแบบสอบถามคาถามปลายเปิด โดยการ
นาเนื้อหามาแจกแจงความถี่จัดเรียงลาดับรายการที่มีความถี่สูงสุด และเสนอเป็นความเรียง ดังนี้
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2.1 ด้ านทั ก ษะการเรียนรู้และนวัต กรรม คื อ ส่ งเสริม ทั ก ษะการเรีย นรู้ข องผู้ เรีย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยี โดยครูผู้สอนให้คาแนะนาอย่างถูกวิธี สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยตรงกับความสนใจของผู้เรียน จัดการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้นาความรู้ มาต่อยอด
จนกระทั่งนักเรียนสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมด้วยตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อนาไปปรับ
ใช้กับสิ่งแปลกใหม่
2.2 ด้ า นทั ก ษะชี วิ ต และการท างาน คื อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง มุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อจะได้นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และการทางานในอนาคตต่อไปได้ และเน้นกระบวนการทางานเป็นกลุม่ เพื่อฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น
2.3 ด้ า นทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี คื อ ส่ ง เสริม ให้ นั ก เรี ย นได้ ใช้ ส ารสนเทศ และ
เทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู้ หาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ควร
มีการจัดสรรสื่อ และเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน และมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน

สรุปผลและอธิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง สภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
ในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 3 พบว่ า โดยรวม อยู่ ในระดั บ มาก ทั้ งนี้ อ าจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเห็นความสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้
กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี 2561 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ ประกาศใช้ห ลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐานโดยมุ่ งหวังให้ ผู้ เรียนได้รับ การพั ฒ นาอย่างมี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานการเรีย นรู้ข องหลั ก สู ต ร จุ ด เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย นและการพั ฒ นาทั ก ษะที่ จ าเป็ น ของผู้ เรีย น
สอดคล้องกับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (2559, หน้า 29) ที่ได้กาหนด ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558–2563) ว่า ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้อง
มี ส่ ว นร่ว มในการจั ด การศึ ก ษาไปสู่ ผ ลส าเร็ จ โดยยึ ด ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
การศึกษาของรัฐบาลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยให้เ ป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถ และส่งผลดี
ต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยกาหนดเป้าหมายคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะ
ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
1.1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผลการศึกษาพบว่า สภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อ
รับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยรวมมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
การทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
สอดคล้องกับ เอกชัย พุทธสอน (2557, หน้า 102) ได้กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ มีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะความสามารถ
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พื้ น ฐานในการเรียนรู้ มี ทั ก ษะในการคิด วิเคราะห์ การคิ ด เชิงวิพ ากษ์ และมี วิจ ารณญาณ มี ทั ก ษะความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับ วิจารย์ พานิช (2555, หน้า 28) ได้กล่าว
ว่า ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) นี้คือ ทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21
ทุกคนต้องเรียนเพราะโลกจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อย ๆ และมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากขึ้น คนที่อ่อนแอในทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นคนที่ตามโลกไม่ทัน เป็นคนอ่อนแอ ชีวิตก็จะยากลาบากครูเพื่อศิษย์จึงต้องเอาใจ
ใส่ พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในด้านนี้ ให้สามารถออกแบบการเรียนรูเ้ พื่อให้ศิษย์เรียนรู้และพั ฒนาทักษะของ
ตนเองในด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมได้ตลอดชีวิตวิธีออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์มีทักษะนี้ ใช้หลักการว่า ต้องมีการ
เรียนรู้แบบที่เด็กร่วมกันสร้างความรู้เองคือ เรียนรู้โดยการสร้างความรู้ และเรียนรู้เป็นทีมทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรมนีอ้ ยู่ที่ยอดของ Knowledge-and-Skills Rainbow ซึ่งเป็นหัวใจของทักษะเพื่อการดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
1.2 ด้านทักษะชีวิตและการทางาน ผลการศึกษาพบว่า สภาพการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้าน
ทักษะชีวิตและการทางาน โดยรวมมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษา
ได้มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนเป็นผู้ฟังและผู้ร่วมปฏิบัติงานที่ดีส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้าง
ความรั บ ผิ ด ชอบ และการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท่ี ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ผู้ อื่ น สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หน้า 13) ที่ได้กาหนดจุดเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีการสร้างเสริมทักษะชีวิตผู้เรียนโดยกาหนดให้พัฒนาภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในเรื่ อง การตระหนักรู้และเห็น
คุ ณ ค่ าในตนเองและผู้ อื่ น การคิ ด วิเคราะห์ ตั ด สิ น ใจและแก้ ปั ญ หาอย่ างสร้างสรรค์ การจั ด การกั บ อารมณ์ แ ละ
ความเครียดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และให้แต่ละชั้นปี จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
1.3 ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีผลการศึกษาพบว่า สภาพการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนเพื่ อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีโดยรวมมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก
ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อ สนองต่อความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุษยพรรณ พรหมวาทย์. (2558, หน้า 87) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะการเรียนรูข้ องผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2554, สื่อออนไลน์) ที่กาหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ
พ.ศ. 2554–2563 ของประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างฉลาด โดยดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่
บนพื้นฐานของความรู้และปัญหา ซึ่งในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ได้นาเทคโนโลยีและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วย
ส่งเสริมการเรียนให้สามารถขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อไปสู่ “การเรียนรูอ้ ย่างฉลาด”
2. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรีย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชีย งรายเขต 3 โดยการตอบแบบสอบถามค าถาม
ปลายเปิด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
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2.1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีข้อเสนอแนะการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คือ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยครูผู้สอนให้
ค าแนะน าอย่ า งถู ก วิ ธี สร้ า งนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย ตรงกั บ ความสนใจของผู้ เรี ย นทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงราย เขต 3 ส่วนใหญ่อายุยังน้อย
เป็ นคนรุ่น ใหม่ ที่มีค วามรู้ความสามารถเกี่ยวกับ เทคโนโลยีจึงสามารถแนะนาการใช้เทคโนโลยี และความรู้ด้าน
เทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้และสามารถสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยตรงกับความสนใจของผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกั บ พระครูวิทิตศาสนาทร (2555, สื่อออนไลน์) กล่าวว่า ครูในอนาคต คือ ครูในยุคโลกาภิ
วัตน์ จะต้องมีความรู้กว้างไกลในเทคโนโลยี โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วย IT ครูจะล้าหลังไม่ได้ จะต้องพัฒ นาแบบก้าว
กระโดดจึงจะทั นโลกยุ ค ใหม่ นวัต กรรมจึงเป็ น เครื่อ งมื อของครูยุค ใหม่ ที่จ ะต้ องพั ฒ นาตนเองในด้ านเทคโนโลยี
วิชาการ เพื่อนานวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นและยังถือได้ว่า ครูเป็นผู้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ
2.2 ด้ า นทั ก ษะชี วิ ต และการท างาน ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนมี ข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรั บการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนอาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เห็นความสาคัญของการลงมือปฏิบัติ
จริงตามหลักการของ การเรียนรู จากการปฏิบัติ (Action Learning) วิธีการนี้อยูภายใตแนวคิดที่วา การกระทากับการ
เรียนรู ตองเกิดควบคูกันไปสอดคล้องกับ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2556)
ว่า การจัดให้มีวิธีก ารเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาระและวิธีการเรียนรู้ท่ีสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
พัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องผู้เรียน
2.3 ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีข้อเสนอแนะการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู้ หาข้อมูลด้วย
ตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญ หาด้วยตนเองอาจเนื่องมาจากพระราชบัญ ญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ในมาตรา 66 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒ นาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย พุทธสอน (2557, หน้า 102-103) ได้
ศึกษา แนวโน้มการเสริมสร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ พบว่า ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมายของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ การสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การปลูกฝังความคิด เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อการพัฒนาทั กษะการเรียนรู้ และการนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการดารงชีวิต 2) รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม การเรียนรู้จากการใช้ปัญ หาเป็นฐาน การเรียนรู้จากสภาพจริง การ
ทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง วิธีการเรียนทางไกล วิธีการเรียนแบบออนไลน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ และ
เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นความร่วมมือกัน
ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผสมผสานการจัดทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งสื่อต่าง ๆ ให้เหมาะสมในการ
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เรียนรู้ 3) ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อเชิงกิจกรรม และสื่อจาก
วัสดุและอุปกรณ์ สื่อแบบทันเหตุการณ์ (Real Time) สื่อเสมือนจริง สื่อของจริง สื่อเชิงกิจกรรมการฝึกปฏิบัติสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ สื่อสังคมออนไลน์
และสื่อจากแหล่งเรียนรู้ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
การเรีย นรู้แ บบสื บ ค้ น กิ จ กรรมตามความสนใจ กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร่ว มกั น กิ จ กรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กิจกรรมเชิงบูรณาการที่มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้ กิจกรรมการ
ปลูกฝังจิตสานึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และกิ จกรรม
การเรียนรู้ท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงเนื้อหาสาระแบบผสมผสานทักษะการเรียนรู้เข้าด้วยกัน และ 5) การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ มีความยืดหยุ่นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้ มีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการประเมินด้วยตนเอง การประเมินจากการปฏิบัติการของ
สมาชิกกลุ่ม การประเมินผลแบบออนไลน์ และการประเมินผลตามสภาพ
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สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารใน
กระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา
1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
Problems and Solution Participation of Teachers and Administrators in the
Process of Quality Assurance System in Place of Chiangkham Schools Group 1
in Phayao Primary Educational Service Area Office 2
ศิรินภา สมศรี1* และ รักษิต สุทธิพงษ์2
Sirinapa Somsri1* and Ruksit Suttipong2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญ หาการดาเนินงานแบบมีส่วนของครูและผู้บริหารใน
กระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 และ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางแก้ ไขการด าเนิ น งานแบบมี ส่ ว นของครู แ ละผู้ บ ริห ารใน
กระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 6 คน และครูผู้สอนจานวน
64 คน ของโรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีการศึกษา 2559
รวม 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียน ในกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหาร
ในกระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหามาก
ที่สุด คือ การร่วมกันวางแผน (Plan) มีปัญหาอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การร่วมกันดาเนินการ (Do) และรองลงมา
คื อ การร่วมกั น ปรับ ปรุงและน าไปใช้ (Action) และที่ มี ปั ญ หาน้ อ ยที่ สุ ด คื อ การร่วมกั น ตรวจสอบการด าเนิ น งาน
(Check)
2. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนของครูและผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 2
ผลการศึกษาพบว่า (1) การร่วมกันวางแผน (Plan) ควรมีการประชุมชี้แจงเพื่อพิจารณา และกาหนดมาตรฐานการ
1นิสิตวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
School of Education , University of Phayao, Phayao 56000
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ดาเนินงานร่วมกัน ผูบ้ ริหารและคณะครูควรร่วมกันวางแผนการทางานอย่างสม่าเสมอ (2) การร่วมกันดาเนินการ
(Do) ควรมีขั้นตอนจัดทามาตรฐานระดับสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และควรมีทมี งานที่มี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (3) การร่วมกันตรวจสอบการดาเนินงาน
(Check) ควรมีการแต่งตั้ง ครู ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางานตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (4) การร่วมกันปรับปรุงและนาไปใช้ (Action) ควรนาข้อเสนอแนะของบุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม ครูและผู้บริหาร การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา

Abstract
The purpose of this research was to 1) problems participation of teachers and administrators in the
process of quality assurance system in place of Chiangkham schools group 1 in Phayao primary educational
service area office 2, and 2) solution participation of teachers and administrators in the process of quality
assurance system in place of Chiangkham schools group 1 in Phayao primary educational service area office
2.The population of this research was 6 administrators and 64 teachers of Chiangkham schools group 1 in
Phayao primary educational service area office 2, academic year 2016 total of 70 people. The instrument used
to collect data was a questionnaire with five rating scale types. Statistics used for data analysis were frequency,
mean, and standard deviation.
The research finding was as follows;
1. Overall opinion of the teachers and administrators about problems participation in the process of
quality assurance system in place of Chiangkham schools group 1 in Phayao primary educational service area
office 2 were rated at the high level. When each of the four methods was considered in detail; The highest
average problems was the participation planning method problems was rated at the highest level; the
participation proceeding method and the participation planning revision method problems was rated at the high
level; and the participation checking – evaluating method problems was rated at the less level.
2. The guidelines for the solution and suggestion of the teachers and administrators about participation in the
process of quality assurance system in place of Chiangkham schools group 1 in Phayao primary educational
service area office
2. The findings of this study were as follows; (1) there should be a clarification meeting to consider. And
set common operational standards. Administrators and teachers should work together consistently on the
participation planning method; (2) there should be standardized educational institution procedures that are
appropriate for the context of the institution and there should be an effective team to operate quality assurance
within the institution on the participation proceeding method; (3) should appoint teachers, parents and
community representatives is board or working group reviewing and reviewing quality assurance within the
institution on the participation checking – evaluating method (4) the recommendations of personnel in educational
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institutions, communities and related organizations should be continuously improved on the participation planning
revision method.
Keywords: Participation, Teachers and Administrators, Quality Assurance, School

บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3) ให้รัฐดาเนินการพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม
จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มี
ระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มาตรา 49 ได้กล่าวถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยโดยบัญญัติว่า “บุคคลย่อม
มีสิทธิเสมอกัน ในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550, หน้า 19) ซึ่งนาไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ประกอบด้วย ระบบประกันคุณ ภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณ ภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ท ารายงานประจ าปี เสนอต่ อ หน่ วยงานต้ น สั งกั ด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนดให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ส าคั ญ ในการปฏิ รู ป
การศึกษา ในรอบที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบในการจัด
การศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 12 ปี ที่ รั ฐ มุ่ งเน้ น ให้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการพั ฒ นาคนและพั ฒ นาประเทศ
สถานศึกษาทุกแห่งจึงจาเป็น ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมยอมรับว่าสามารถผลิตผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ
เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ ครบถ้วนตามความคาดหวังของสังคมตลอดจนแสดง
ความมั่นใจว่าปัจจัยและระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนมีความเป็นมาตรฐานซึ่งจะนาไปสู่ผลสาเร็จของการจัด
การศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ตามความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช 2553 แทน
กฎกระทรวงฉบั บ เดิ ม (พ.ศ. 2546) ในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 127 ตอนที่ 23 ก วั น ที่ 2 เมษายน 2553 ซึ่ ง
กฎกระทรวง ฉบับนี้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ใน
ส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการ
ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีให้สถานศึกษายึดหลักการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยดาเนินการดังนี้ คือ (1) กาหนดมาตรฐาน
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การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา (2) จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ งคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ (4) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา (5) จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (6) จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(7) จัดทารายงานประจาปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ (8) จัด ให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการร่วมคิด ร่วมทาของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สาคัญ ทังนี้เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบและ
ความผูกพันที่จะมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 8 (2) ให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น มาตรา 24 (6)
การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลใน
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
บุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้ท่ีส่งเสริมและสนับ สนุนการจัดการศึกษา
และมาตรา 58(2) ให้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุม ชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัด
และมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพ ย์สิน และทรัพ ยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ของแต่ละ โรงเรียน คือ การปฏิ บัติงานตามหลักระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้ สืบเนื่องมาจากแต่
ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การมีส่วนร่วม และการร่วม
คิดร่วมทาของผู้บริหารและครูในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงทาให้การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานคุณ ภาพการศึกษาไม่สามารถดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องตามภารกิจเป้าหมายของระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้
จากปั ญ หาดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ในฐานะเป็ น บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาซึ่ ง ต้ อ งด าเนิ น การพั ฒ นา
สถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานและเข้าถึงการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาอย่างแท้จริง จึงสนใจศึกษาสภาพ
ปัญหาการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อนาผลการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึน้ ต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินงานแบบมีส่วนของครูและผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนของครูและผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
การดาเนินงานแบบมีส่วนของของครูและ
ผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ประกอบด้วย
1. ด้านการร่วมกันวางแผน (Plan)
2. ด้านการร่วมกันดาเนินการ (Do)
3. ด้านการร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน
(Check)
4. ด้านการร่วมกันปรับปรุงและนาไปใช้
(Action)

ตัวแปรตาม
1. สภาพปัญหาการดาเนินงานแบบมีส่วนของ
ครู แ ละผู้ บ ริ ห ารในกระบวนการด าเนิ น งานประกั น
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นกลุ่ ม เชี ย งค า 1
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2
2. แนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนของ
ครู แ ละผู้ บ ริ ห ารในกระบวนการด าเนิ น งานประกั น
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นกลุ่ ม เชี ย งค า 1
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารใน
กระบวนการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินงานแบบมีส่วนของครู
และผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนของครูและ
ผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 6 คน และ
ครูผู้สอนจานวน 64 คน ของโรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปี
การศึกษา 2559 รวม 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน และตอบคาถามการวิจัยดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพปัญหาในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเชียงคา
1 สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา เขต 2 โดยใช้ค่ า สถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกระบวนการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
กลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยการแจกแจงความถี่
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
2. อายุ
- น้อยกว่า 30
- 30 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- มากกว่า 50 ปี
รวม
3. สถานภาพ
- ผู้อานวยการสถานศึกษา
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา
- ครู
รวม
4. ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
- 1 – 5 ปี
- 6 – 10 ปี
- 11 – 15 ปี
- 16 ปีขนึ้ ไป
รวม
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ความถี่

ร้อยละ

27
43
70

38.6
61.4
100

6
19
23
22
70

8.6
27.1
32.9
31.4
100

4
2
64
70

5.7
2.9
91.4
100

10
16
16
28
70

14.3
22.9
22.9
40.0
100
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ตาราง 1 (ต่อ)
5. วุฒิการศึกษา
- ต่ากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

0
50
20
0
70

รวม

0
71.4
28.6
0
100

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 และเป็นเพศชาย
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 รองลงมา คือ
อายุมากกว่า 50 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และน้อยสุดคือ น้อยกว่าอายุ 30 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.6 ด้ า นสถานภาพผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น ครู จ านวน 64 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.4 รองลงมาคื อ
ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 และน้อยที่สุด คือ รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ด้านระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 16 ปีขนึ้ ไป จานวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ 6 – 10 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 และ 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.9 และ
น้อยที่สุดคือ 1 – 5 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และด้านวุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 และปริญญาโทจานวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.6
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาในการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 2
ตาราง 2 แสดงสภาพปัญหาในการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวม
การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. การร่วมกันวางแผน (Plan)
2. การร่วมกันดาเนินการ (Do)
3. การร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน (Check)
4. การร่วมกันปรับปรุงและนาไปใช้ (Action)
เฉลี่ย

n = 70
μ
4.25
4.22
4.19
4.22
4.22

ระดับปัญหา
σ การดาเนินงาน
0.80
มาก
0.77
มาก
0.74
มาก
0.69
มาก
0.59
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียน ในกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครู
และผู้ บ ริห ารในกระบวนการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โรงเรีย นกลุ่ ม เชีย งค า 1 สั งกั ด
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สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.22, σ = 0.59) เมื่อ
พิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ การร่วมกันวางแผน (Plan) มีปัญหาอยู่ในระดับมาก (μ =
4.25, σ = 0.80) รองลงมาคือ การร่วมกันดาเนินการ (Do) (μ = 4.22, σ = 0.77) และรองลงมาคือ การร่วมกัน
ปรั บ ปรุ ง และน าไปใช้ (Action) (μ = 4.22, σ = 0.69) และที่ มี ปั ญ หาน้ อ ยที่ สุ ด คื อ การร่ ว มกั น ตรวจสอบการ
ดาเนินงาน (Check) (μ = 4.19, σ = 0.74)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนของครูและผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา 2
ตาราง 3 แสดงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนของครูและผู้บริหารในกระบวนการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 2
การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานการ
ความถี่
ร้อยละ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การร่วมกันวางแผน (Plan)
13
18.57
1. ผู้บริหารและคณะครูรว่ มกันวางแผนการทางานอย่างสม่าเสมอ
2. สถานศึกษาประชุมชี้แจงเพื่อพิจารณา และกาหนดมาตรฐาน
14
20.00
การดาเนินงานร่วมกัน
3. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศและโครงการรองรับการ
12
17.14
ดาเนินงาน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
การร่วมกันดาเนินการ (Do)
1. สถานศึกษาควรจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาควรมีขั้นตอนจัดทามาตรฐานระดับสถานศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาควรมีทมี งานที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน (Check)
1. สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้ง ครู ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน
เป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม นิเทศ เพื่อนาผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สถานศึกษาควรมีการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัตงิ านอย่าง
มีระบบ
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15

21.43

17

24.28

16

22.56

12

17.14

13

18.57

11

15.71
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ตาราง 3 (ต่อ)
การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การร่วมกันปรับปรุงและนาไปใช้ (Action)
1 สถานศึกษาควรจัดทารายงานสรุปผล และการนาผลการประเมิน
ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2 สถานศึกษาควรนาข้อเสนอแนะของบุคลากรในสถานศึกษา
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
3 สถานศึกษาควรมีการแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องได้รับ
ทราบความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานเป็นระยะ

ความถี่

ร้อยละ

16

22.86

15

21.43

15

21.43

จากตาราง 3 พบว่า ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนของโรงเรีย น ในโรงเรีย นกลุ่ ม เชีย งค า 1 สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 2 มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนของครูและ
ผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สั งกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 2 เมื่อพิจารณาโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ การร่วมกันดาเนินการมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.77 รองลงมาคือ การร่วมกันปรับปรุงและนาไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 21.91 รองลงมาคือ การ
ร่วมกันวางแผน คิดเป็นร้อยละ 18.57 และต่าสุดคือ การร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 17.14

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี รองลงมา คือ อายุมากกว่า
50 ปี และน้อยสุดคือ น้อยกว่าอายุ 30 ปี
ด้านสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู รองลงมาคือ ผู้อานวยการสถานศึกษา และน้อยที่สุด
คือรองผู้อานวยการสถานศึกษา
ด้านระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 16 ปีขึ้นไป รองลงมา คือ 6 – 10 ปี และ 11 –
15 ปี และน้อยที่สุดคือ 1 – 5 ปี
และด้ านวุฒิ ก ารศึ กษา ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี วุฒิ ก ารศึ กษาระดั บปริญ ญาตรี มากที่สุด และ
รองลงมา คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
2. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาในการด าเนิ น งานแบบมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละผู้ บ ริ ห ารใน
กระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อนของโรงเรีย น ในกลุ่ ม เชีย งค า 1 สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหาร
ในกระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหามาก
ที่สุด คือ การร่วมกันวางแผน (Plan) มีปัญหาอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การร่วมกันดาเนินการ (Do) และรองลงมา
คื อ การร่วมกั น ปรับ ปรุงและน าไปใช้ (Action) และที่ มี ปั ญ หาน้ อ ยที่ สุ ด คื อ การร่วมกั น ตรวจสอบการด าเนิ น งาน
(Check) และสภาพปัญหาในการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในแต่ละด้านพบว่า
2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan)
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญ หามากที่สุดคือ สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงความตระหนักและ
ความส าคั ญ ของมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ สถานศึ ก ษาให้ บุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษาทราบ และรองลงมาคื อ
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานครอบคลุมตามสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา และน้อยที่สุดคือ สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (Do)
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดคือ สถานศึกษามีการ
ดาเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด รองลงมาคือ สถานศึกษามี
การดาเนินการตามขั้นตอนการจัดทามาตรฐานระดับสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และน้อยที่สุด
คือ สถานศึกษามีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา
2.3 ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาเนินการ (Check)
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดคือ สถานศึกษาจัดทา
รายงานคุณภาพการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจัดทารายงานประเมินตนเองประจาปี รองลงมาคือ
สถานศึกษามีการกากับ ติดตาม นิเทศ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรองลงมาคือ
ครู ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางานตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ
น้อยที่สุดคือ มีการกาหนดกรอบในการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน
2.4 ด้านการมีส่วนร่วมกันปรับปรุงและนาไปใช้ (Action)
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดคือ สถานศึกษาจัดทา
รายงานสรุป ผล และการน าผลการประเมิ น ไปใช้ป รับ ปรุงพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง รองลงมาคื อ
สถานศึกษามีการแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบความก้า วหน้าและผลการดาเนินงานเป็นระยะ อยู่ใน
ระดั บ มาก และน้ อยที่สุ ด คื อ สถานศึ ก ษาได้ น าข้อ เสนอแนะของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ชุม ชน และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. ข้ อ เสนอแนะแนวทางแก้ ไขการด าเนิ น งานแบบมี ส่ ว นของครู แ ละผู้ บ ริ ห ารในกระบวนการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา 2
ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและครูผู้ ส อนของโรงเรีย น ในโรงเรีย นกลุ่ ม เชีย งค า 1 สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพะเยา 2 มี ข้ อ เสนอแนะแนวทางแก้ ไขการด าเนิ น งานแบบมี ส่ วนของครูและผู้ บ ริห ารใน
กระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาพะเยา 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ การร่วมกันดาเนินการมาก
ที่ สุ ด รองลงมาคื อ การร่วมกั น ปรั บ ปรุ งและน าไปใช้ รองลงมาคื อ การร่วมกั น วางแผน และต่ าสุ ด คื อ การร่ว ม
ตรวจสอบการดาเนินงาน โดยแต่ละด้านมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนของครูและผู้บริหารใน
กระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
3.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan)
สถานศึกษาควรมีการประชุมชี้แจงเพื่อพิจารณา และกาหนดมาตรฐานการดาเนินงานร่วมกัน ผู้บริหาร
และคณะครูควรร่วมกันวางแผนการทางานอย่างสม่าเสมอ และสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศและโครงการรองรับ
การดาเนินงาน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
3.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (Do)
สถานศึ ก ษาควรมี ขั้ น ตอนจั ด ท ามาตรฐานระดั บ สถานศึ ก ษาที่ เหมาะสมกั บ บริบ ทของสถานศึ ก ษา
สถานศึกษาควรมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสถานศึกษา
ควรจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาเนินการ (Check)
สถานศึกษาควรมีการกากับ ติดตาม นิเทศ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้ง ครู ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางานตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาควรมีการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
3.4 ด้านการมีส่วนร่วมกันปรับปรุงและนาไปใช้ (Action)
สถานศึ ก ษาควรจั ด ท ารายงานสรุ ป ผล และการน าผลการประเมิ น ไปใช้ ป รั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรนาข้อเสนอแนะของบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง
มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษาควรมีการแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานเป็นระยะ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา สภาพปัญ หา และแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารใน
กระบวนการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีประเด็นซึ่งนามาอภิปรายดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัญหาในการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียน ในกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหาร
ในกระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร และครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินการร่วมกันในการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึก ษา ผู้บ ริหารขาดการ
ส่งเสริมการดาเนินการร่วมกันในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และครูมีภาระงานด้านการ
เรียนการสอนค่อนข้างมาก การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทาให้ไม่
สามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์เลิศ
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ก้อนหิน (2555) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า
ผู้ บ ริห ารและผู้ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งไม่ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจและความตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และไม่มีการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการดาเนินกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาไม่นาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สาหรับสภาพปัญหาในการดาเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารในกระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่ม
เชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (Plan) ในภาพรวมสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
พบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดคือ สถานศึกษาไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของไพทูล อยู่เกตุ (2552) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญ หาการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในจึงขาดประสิทธิภาพส่งผลให้
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย
ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (Do) ในภาพรวมสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
พบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดคือ สถานศึกษาไม่มีการดาเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ศรีเรือง (2555) ได้ศึกษาปัญหาการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลบางทราย จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อเรียงลาดับปัญหาจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการดาเนินการ ด้านการปรับปรุงแก้ไข ด้าน
การวางแผน และด้านการตรวจสอบประเมินผล และพบว่า สถานศึกษาขาดการนิเทศติดตามระหว่างดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ครูมีงานกิจกรรมอื่น ๆ มาก ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า งานจึงไม่ก้าวหน้า ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้บรรลุผลสาเร็จได้
ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบการดาเนินการ (Check) ในภาพรวมสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่ า พบว่ า ข้ อ ที่ มี ปั ญ หามากที่ สุ ด คื อ สถานศึ ก ษาไม่ มี ก ารจั ด ท ารายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเสนอต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจัดทารายงานประเมินตนเองประจาปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมโภชน์ ศรีเมือง
(2553) ได้ศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ของสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา ราชบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ย
มากที่สุดไปหาน้อย คือ ด้านการตรวจสอบการดาเนินการ ด้านการปรับปรุง และการนาไปใช้ ด้า นการดาเนินการ
และด้านการวางแผน ตามลาดับ และในด้านการตรวจสอบการดาเนินการ พบว่าสถานศึกษาไม่มีการวิเคราะห์สรุปผล
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ด้านการมีส่วนร่วมกันปรับปรุงและนาไปใช้ (Action) ในภาพรวมสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ทั้ งนี้อาจเป็น
เพราะว่า พบว่า ข้อที่มีปัญหามากที่สุดคือ สถานศึกษาไม่มีการจัดทารายงานสรุปผล และการนาผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตตินันท์ ทวีสุขเสถียร (2557) ได้ศึกษา
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สภาพและปัญหาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในด้านการปรับปรุงและการ
นาไปใช้ ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินการขาดการกากับติดตาม ขาดการประเมินผลที่ได้มาตรฐาน และต่อเนื่อง
และไม่มีการนาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในการดาเนินการครัง้ ถัดไป
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) สถานศึกษาควรจัดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แก่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
บุคลากรภายในสถานศึกษาให้มากขึน้ เพื่อจะได้มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง
1.2 ในขั้นตอนการร่วมกันดาเนินการ (Do) สถานศึกษามีการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบและเป็นทางการ สถานศึกษาควรมีการกาหนด บทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร
1.3 ในขั้นตอนการร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน (Check) ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูควรร่วมกัน
วางแผนการทางาน การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาอย่างสม่าเสมอ และประสานขอความช่วยเหลือจาก
สานักงานเขตพื้นที่ และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการวางแผนตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.4 ในขั้นตอนการร่วมกันปรับปรุงและนาไปใช้ (Action) สถานศึกษาควรนาผลข้อมูลการจัดทารายงาน
การประเมินตนเองไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย
2.2 ควรศึก ษาสภาพปัญ หา และแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริห ารใน
กระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดพะเยา
2.3 ควรศึกษาการพัฒนาแนวทางแก้ไขการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมของครูและผู้บริหารในกระบวนการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณา ช่วยเหลือแนะนาอย่างดียิ่งจาก
อาจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในทุกด้าน ด้วย
ความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนีด้ ้วย
ขอบขอบพระคุณ ดร.น้าฝน กันมา นายอดุลย์ อ่อนนวล และนายเกรียงศักดิ์ ไชยเนตร ที่ให้ความอนุเคราะห์
เป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คาแนะนา ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผู้ บริหารสถานศึกษา
และคณะครูท่ีให้ความอนุเคราะห์ ดูแล สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้ผู้วิจัยได้รับ
ข้อมูลเพื่อการวิจัยในครัง้ นี้
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ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ เพื่อน และน้องทุกคน ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเป็นกาลังใจตลอดมา จน
ทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์ที่มีจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่าน
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สภาพและปัญหาการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
The study of situation and problem in “A Project of Education Quality and
Local Development under Supervision of the Instituions of Higher Education”
of Schools in Secondary Educational Service Area 36
วิชิดา รุ่งเรือง1* และ ธิดาวัลย์ อุ่นกอง2
Wichida Rungruang1* and Thidawan Unkong2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาในครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา และข้ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาการ
ดาเนินงานตามโครงการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและการพัฒ นาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาครูในโรงเรียน
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น และด้านผู้เรียนซึ่งได้มาจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จานวน 389 คน จาก 59 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาเร็จรูป ด้วยการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า
1. การศึ ก ษาเรื่องสภาพและปั ญ หาการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คื อ ด้ านผู้เรียน และด้ านเทคโนโลยีและการสื่อ สารรวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นตามลาดับ และ
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านผู้เรียนและด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสารรวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านผู้เรียน และด้านการพัฒนาครูใน
โรงเรียน ตามลาดับ
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2. ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่สาคัญ
คือ สถาบันอุดมศึกษาควรทาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารรวมทั้งแหล่งการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น ที่สาคัญ คือ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดโครงการที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสใช้แหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นให้มากขึ้น และด้านผู้เรียน ที่สาคัญ คือ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรม ทักษะ ให้แก่นักเรียนอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
คาสาคัญ: ระบบพี่เลี้ยง การให้คาปรึกษา

Abstract
This study was intended to study situation, problems and suggestions for operational development
under “A Project of Education Quality and Local Development under Supervision of the Instituions of Higher
Education” of Schools in Secondary Educational Service Area 36 in 3 dimensions; development of school teacher
dimension, technology and communication of local learning center dimension and student dimension. The
sampling method used in this study is the simple random sampling method. The sample size representative of
the farmers in this study is 389 educational institution administrators and high school teachers of 59 schools
under Secondary Educational Service Area 36. It is determine based on the Krejcie and Morgan's table. The
data collection tool using in this study was 5 rating scale questionnaire. Then analyzing data using statistical
computer program to find mean (x̅) and standard deviation (S.D.). The result of the study showed that;
1. The study of situations and operational problems of “Education Quality Imprvement and Local
Development Under The Institution of Higher Education Supervision Project” had very high mean overall. For the
study of situations, development of school teacher dimension had the highest mean, next was student dimension
and technology and communication of local learning center dimension had the lowest mean. For the study of
operational problems, technology and communication of local learning center dimension had the highest mean,
next was student dimension and development of school teacher dimension had the lowest mean.
2. The suggestion for operational development under “Education Quality Imprvement and Local
Development Under The Institution of Higher Education Supervision Project” is that the Institute of Higher
Education should consistency continue this project in technology and communication of local learning center
dimension. The Institute of Higher Education should create projects that promote and increase the opportunity for
teachers to use local learning center. For student dimension, the Institute of Higher Education should create
activities that develop students’ skills in various areas and suitable with student’s needs.
Keywords: Coaching, Mentoring
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บทนา
ปัจจุบันความเหลื่อมล้าของการศึกษาไทยเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เพราะขณะนี้ทุกตัวชี้วัดต่าง
ระบุสถานะของประเทศไทยด้านการศึกษาพบว่าคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 รัฐบาลจึงมีแนวทางการพัฒนา
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดย 1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง
การศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 2) ปฏิรูป
ระบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่
ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการ
ผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัว
ผู้เรียน และ 4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ ย นแปลงและความต้ อ งการของตลาด การวิ จั ย และการใช้ เทคโนโลยี แ ละสื่ อ เพื่ อ การเรี ย นรู้ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2559, สื่อออนไลน์) นโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีคณะ
ที่ 61 โดยการนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งทิ ศทางในการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านการอุดมศึกษา หนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นความสาคัญของ
การส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่ อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฉะนั้น การจะขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวเพื่อผลักดัน ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้เกิดผลที่ชัดเจนจากปัจจุบันสู่อนาคต ทุกภาคส่วนที่มีความ เกี่ยวข้องจาเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่าง
เป็นระบบและเดินหน้าการพัฒนาเพื่อเป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศให้
เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การมีจิ ต
สาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างทางความคิด อุดมการณ์และความเชื่อ
รวมไปถึงการตระหนักรู้ในคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรม และขนบประเพณีอันดีงามของไทย จากนโยบายด้านการ
อุดมศึกษาตามข้อแถลงเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิรูปการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเสมอภาคอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ ซึ่งในส่วนของความ
เข้มแข็งในสถานศึกษาหรือโรงเรียนในท้องถิ่นจาเป็นต้องบูรณาการการทางานและเชื่อมโยงนโยบายร่วมกันระหว่าง
องค์ ก ร โดยเฉพาะบทบาทที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในแต่ ล ะพื้ น ที่ ต้ อ งท าหน้ าที่เป็ น พี่ เลี้ ยงให้ แ ก่โรงเรียนเพื่ อ พั ฒ นา
การศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ เครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ ก ษาใน 9 ภู มิ ภ าค จะเป็ น กลไกในการขั บเคลื่ อ นและสนั บ สนุ น ให้
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีย้ งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น โดยมีกรอบแนวทางสาคัญ ดังนี้
1. ด้านผู้เรียนจาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีทักษะในการดารงชีวิตโดยมุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต
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2. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารรวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นสาหรับโรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับ
นักเรียนเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในท้องถิ่นที่หลากหลาย
รูปแบบมีการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ โรงเรียน
3. ด้านการพัฒนาครูในโรงเรียนผ่านกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนผ่านรูปแบบการฝึกอบรม การ
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อวิชาชีพครูในฐานะผู้สอนและกลไกในการขับเคลื่อน ให้การจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนในท้องถิ่นเกิดคุณภาพได้จริง
ดังเช่น เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วยสมาชิก 8 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (แม่
ข่ า ย) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เก็ ต
มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยชุมชนพังงา และวิทยาลัยชุมชนระนอง โดยทุกสถาบันเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตรงกับความต้องการของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพเพียงพอในด้านดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ การเป็นพลเมืองที่ดี ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเติบโตเป็น
พลเมืองที่ดีพร้อมเข้าสู่สังคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
หลักในการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนถือเป็นการสะท้อนปัญหาระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย
ส่งเสริม การนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรอุดมศึกษาไปช่วยโรงเรียน
เน้น การพัฒนาครู นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับโครงการนาร่องในปีงบประมาณ 2559 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดย
มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนมีการดาเนิน
โครงการในพื้นที่ 7 จังหวัด 8 สถาบัน โดยให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาดาเนินโครงการ 1 สถาบันอย่ างน้อย 1 โรงเรียน
ซึ่งในปี 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 11 โรงเรียน ครูท่ีเข้าร่วมโครงการ 195 คน นักเรียน 2,400 คน จากความ
ร่วมมือของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน และทุกภาคส่วนก่อให้เกิดการบรรลุผลในการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 การดาเนินโครงการยังดาเนินการต่อเนื่องโดยเพิ่มจานวนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วม
การดาเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เป็นทั้งหมด 80 โรงเรียน และเพิ่มกิจกรรม
เพื่อให้กับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การเรียนการสอนสะเต็ม
การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การยกระดับความรู้ภาษาไทย คุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียน พัฒ นาครูและ
กิจกรรมอื่นที่สอดคล้องตามความเหมาะสม (ฐิตารีย์ สุทธิจันทร์, 2559)
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น มี ก ารด าเนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง แต่ยังไม่มีการศึกษาผลการดาเนินโครงการดังกล่าว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการด าเนิ น งานตามโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการพั ฒ นา ท้ อ งถิ่ น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบด้วย
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา จานวน 59 โรง ทั้งนี้เพราะผลของการศึกษานี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งในการได้ข้อมูลสารสนเทศของการขั้นตอนการดาเนินงานและผลผลิตจากการ
ดาเนินโครงการ สาหรับการวางแผนในการบริหารจัดการต่อไปและข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อวง
การศึกษาในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็ น
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พี่เลี้ยง ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นั่นหมายความว่าหากสถานศึกษาใดมีคุณภาพ ย่อมจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีคุ ณ ภาพด้วย ซึ่งจะส่ งผลให้ส ถานศึก ษาและท้อ งถิ่น นั้นมี ศักยภาพในการปฏิบั ติห น้าที่ต ามภารกิจที่ได้ รับ
มอบหมายจากสังคมในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็ นคนดี คนมีความสามารถ เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาจากการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น พี่ เลี้ ย งของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การดาเนินงานโครงการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึ ก ษาและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี
ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าเป็ น พี่ เลี้ ย งข อ ง
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการ
ด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาและการพั ฒ นาท้อ งถิ่น โดยมี
ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าเป็ น พี่ เลี้ ย งขอ ง
สถานศึ ก ษา ในเขตพื้ น ที่ ส านั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาจากการดาเนินงานตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ประชากร
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จานวนประชากร 2,757 คน รวมทั้งสิ้ น 59 โรงเรียน ปี การศึ กษา 2558 (ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 36, 2558)
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1. ผู้บ ริหารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ศึ กษาจากประชากร
ทัง้ หมด 59 คน
2. ครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 2,698 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น พี่ เลี้ ย งของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 389 คน
1. ผู้บ ริหารสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ศึ กษาจากประชากร
ทั้งหมด 59 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970)
ด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน 52 คน
2. ครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 2,698 คน โดย
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ด้วยระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างครู 337 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวิธีการ
ดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประเภทของข้อมูลเป็นเชิงปริมาณลักษณะแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเองโดยผ่านการหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามแล้ว ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพและปัญหาการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น และด้าน
การพัฒนาครูในโรงเรียนโดยแบบสอบถามดังกล่าวมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้ อ เสนอแนะในด้ านการจั ด โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีย้ งของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงมาใช้
เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างข้อคาถามให้ครอบคลุม ทัง้ 3 ด้าน คือ
2.1 ด้านผู้เรียน
2.2 ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นท้องถิ่น
2.3 ด้านการพัฒนาครูในโรงเรียน
3. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด นาเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ
เสนอแนะ แก้ไขเนื้อหาและการใช้ภาษา
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4. การหาคุณภาพเครื่องมือ นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข และผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ์
และความควบคุ ม ของเนื้ อ หาและหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง IOC (Index of Item Objective Congruence) ของ
แบบสอบถามเฉลี่ยทั้งฉบับ เลือกข้อคาถามที่มคี า่ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึน้ ไป
4.1 รองศาสตราจารย์ ดร. เจิด หล้ า สุ น ทรวิภ าต ต าแหน่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ สถานที่ ท างาน วิท ยาลั ย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
4.2 ดร.ปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(เชียงราย-พะเยา)
4.3 นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 6 นคร
เชียงราย
5. วิ เคราะห์ คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยหาค่ า IOC (Item–Objective Congruence) ความเที่ ย งตรงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67–1.00 แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย เลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่า
เป็นข้อคาถามที่อยูใ่ นเกณฑ์ความตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้
6. นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจานวน 30 คน
7. นาผลวิเคราะห์มาหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) และตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliabillity) แล้วนาผล
ที่ได้จากการทดลองไปคานวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้อ ง
สัมประสิทธิ์แอลฟาจากกลุ่มตัวอย่างของครอนบาค (α-Coefficient), Cronbach, 1951, (Cronbach, อ้างอิงใน ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
8. ทาการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์
9. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 389 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาส่ งหนั งสื อขอความอนุเคราะห์ และแบบสอบถามให้ สถานศึ กษาที่ด าเนินการโครงการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และรับกลับคืน ดาเนินการระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 256
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแปรผล โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.51–5.00 หมายความว่า มีการปฏิบัตใิ นระดับมากที่สุด
3.51–4.49 หมายความว่า มีการปฏิบัตใิ นระดับมาก
2.51–3.49 หมายความว่า มีการปฏิบัตใิ นระดับปานกลาง
1.51–2.49 หมายความว่า มีการปฏิบัตใิ นระดับน้อย
1.00–1.49 หมายความว่า มีการปฏิบัตใิ นระดับน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
นาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นดังนี้
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ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุและประสบการณ์การทางาน
เกี่ ย วกั บ สภาพและปั ญ หาการด าเนิ น งานตามโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีย้ งของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒ นาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่ เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้านและโดยรวม
แล้วแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีกาหนดแล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งเป็นมาตราส่วน 5
ระดับของ (ลิเคิรท์ , อ้างอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 หน้า 45)
ตอนที่ 3 นาข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มาหาค่าร้อยละของผู้ตอบข้อเสนอแนะเขียนมา โดยจับประเด็นที่คล้ายคลึงกันมา
จัดกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกันและนามากาหนดค่าความถี่ให้กับข้อความ

ผลการศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จานวน 389 คน จาก 59 โรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการ
ทางานมากกว่า 10 ปี
2. การศึกษา เรื่องสภาพและปัญ หาการดาเนินงานโครงการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและการพัฒ นา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คื อ ด้ านผู้ เรีย นและด้ านเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารรวมทั้ งแหล่ งการเรีย นรู้ในท้ อ งถิ่ น ตามล าดั บ และ
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านผู้เรียนและด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสารรวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาครู
3. ข้อ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญ หาจากผู้ตอบแบบสอบถามในการศึ กษา เรื่อง บทบาทของผู้บริห าร
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ด้านการพัฒนาครู ที่สาคัญดังนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรทาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ รองลงมาคือ สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญในการปฏิบัติ ให้มาก เพราะบุคลากรไม่มีความพร้อมใน
การให้ ค วามรู้ แ ก่ โ รงเรี ย น ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารรวมทั้ ง แหล่ ง การเรี ย นรู้ ใ นท้ อ งถิ่ น ที่ ส าคั ญ ดั ง นี้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ได้ มี โอกาสใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ในท้ อ งถิ่ น ให้ ม ากขึ้ น รองลงมา คื อ
สถาบันอุดมศึกษาควรช่วยเหลือ สนับสนุนการเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอน และด้านผู้เรียน ที่สาคัญดังนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรม ทักษะ ให้แก่นักเรียนอย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน รองลงมาคือ นักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต
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สรุปผลและอธิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาจากการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
โดยภาพรวมทัง้ 3 ด้าน สามารถนามาเป็นประเด็นสาคัญในการอภิปรายผล ดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาครูในโรงเรียน สภาพการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ด้านการพัฒนาครู มีการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ครูสามารถจัดทาหรือจัดหา
เทคโนโลยี ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น งานตามที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช 2550 ได้ ก าหนดไว้ ในมาตรา 80 รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การตามแนวนโยบายด้ า นสั งคม การสาธารณสุ ข
การศึ ก ษา และวั ฒ นธรรม โดยพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ และทุ ก รู ป แบบให้
สอดคล้ อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั งคม จั ด ให้ มี แ ผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ กฎหมายเพื่ อ พั ฒ นา
การศึกษาแห่งชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550) นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาล จะครอบคลุมทั้งในส่วนที่กาหนดการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในนโยบายการศึกษาโดยตรง ข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.25522561) และนโยบายของรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยปฏิรูปโครงสร้างและ
การบริหารจัดการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัด
การศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ร ะดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พั ฒ นาครู พั ฒ นาระบบการคั ด เลื อ กเข้ า สู่
มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ปรับปรุงสื่อการเรียนการ
สอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเป็นสานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัด
ให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอานาจให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อนาไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมนาความรู้
อย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, สื่อออนไลน์ ) ซึ่ งผลการวิจัยนี้ส อดคล้ องกับ มหาวิทยาลั ยนเรศวรไ ด้
ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ของผู้บริหารและ
ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
39 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทั ย เขต 2 พบว่า ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อการ
อบรมอยู่ ในระดั บ มาก โดยความคิ ด เห็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ กระบวรการสร้ า งระบบพี่ เลี้ ย ง Coaching and
Mentoring เป็ น สิ่ ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นาครู และเป็ น กระบวนการพั ฒ นาครู ตามล าดั บ (คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559)
1.2 ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารรวมทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นท้องถิ่น สภาพการดาเนินงานตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ด้ านเทคโนโลยีและการสื่อสารรวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น มีการปฏิบัติ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ซึ่งเป็นการดาเนินงานตามข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่า การพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้
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ได้ ค รูดี ครูเก่ง มี คุ ณ ธรรม มี คุ ณ ภาพและมี วิท ยฐานะสู งขึ้น ลดภาระงานครูท่ีไม่ เกี่ยวกับ การเรียนการสอนตาม
โครงการคืนครูให้นักเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครู ควบคูไ่ ปกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรให้พร้อมรองรับและ
ใช้ป ระโยชน์ จ ากระบบเทคโนโลยี ได้ อ ย่ างคุ้ม ค่ า (กระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2551, สื่ อ ออนไลน์ ) และสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือทางวิชาการ สื่อ
สิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่ น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงิน
สนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่ง
ผลการวิจัยนีส้ อดคล้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่
เลี้ยง Coaching and Mentoring ของผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
38, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
พบว่า ครูท่ีเข้ารับการฝึกอบรมกระบวนการสร้างพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ด้านการสืบค้น (Learning to search) ได้แก่ การสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและชุมชน ผู้รู้ใน
ชุมชน การปฏิบัติจริง การทดลอง กระบวนการโครงงาน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559)
1.3 ด้านผู้เรียน การศึกษาสภาพการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ด้านผูเ้ รียน มีการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโครงการนีส้ ่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่
กล่าวว่า ปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยศึกษาประเด็นปัญหาหลักในการศึกษาและเรียนรู้ท่ียึดโยงกัน
และเน้นการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ มิใช่ท่ีเพียงจุดใดจุดหนึ่งแยกจากกันตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้เพื่อพัฒ นาคนไทยยุคใหม่ ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาคุณ ลักษณะที่พึง
ประสงค์ พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถเอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยการสร้างครู
ยุคใหม่ท่ีมี ความรู้ ความสามารถ มีใจรัก มีคุณ ธรรม จริยธรรม เข้ามาเป็นครู คณาจารย์ และปรับระบบบริหาร
จั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพคล่ อ งตั ว เพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาและส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ว ม ในการบริห ารและจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และเป็นการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการ
ประเมิ นผู้เรียนโดยพิ จารณาจากพั ฒ นาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติ กรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวน การเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556) การวิจัยประเมิน
โครงการ “การพั ฒ นาครูผู้ บริห ารสถานศึก ษา และศึก ษานิ เทศก์ข องสานัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring” พบว่านักเรียนได้รับการพัฒนา
ในด้าน Literacy, Numeracy และ Reasoning Ability เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ ทานอก และ
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คณะ (2556) วิ จั ย เชิ ง ทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาผลการพั ฒ นาครู โดยใช้ ก ระบวนการสร้ า งระบบพี่ เลี้ ย ง Coaching and
Mentoring ในโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring โดยคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.49 หลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 79.62 และความก้าวหน้ามีคะแนนร้อยละ 32.13 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ท่คี รูกาหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 0.00-0.5
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สถาบันอุดมศึกษาควรให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาให้ครูเป็นข้อมูลป้อนกลับที่สามารถปฏิบัติได้
2. สถาบัน อุดมศึ กษาควรให้ค าแนะนาและให้ค าปรึกษาแก่ส ถานศึกษาในการบริห ารงบประมาณเพื่ อ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถาบันอุดมศึกษาควรแนะนาและให้คาปรึกษาให้นาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วย
พัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความกรุณ าอย่างยิ่งจาก ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ที่ได้ให้
คาแนะนา ปรึกษาพร้อมทั้งตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองสาเร็จสมบูรณ์ รวมทัง้ คณาจารย์ที่ได้กรุณาส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรูแ้ ก่ผู้ศกึ ษาและเป็นกาลังใจให้จนสาเร็จ
การศึกษา ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้กรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 ที่ ได้ ให้ ค วามอนุ เคราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการเก็ บ ข้ อ มู ล และตอบ
แบบสอบถาม
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศกึ ษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 จาก http://www.moe.go.th/main2/plan/p-rb42-01.htm.
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2559). ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพครูดดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentring. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ฐิตารีย์ สุทธิจันทร์. (2559). โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน. Freedom Travel. 4(11), หน้า 2-3.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องตน. (พิมพครั้งที่ 7). กรงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.

- Proceedings -

1674

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่3. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
สมเกียรติ ทานอก และคณะ. (2556). รายงานการวิจัย การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
Coaching and Mentoring ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1.
นครราชสีมา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (2550). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 จาก
http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/Constitution2550.pdf.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36. (2558). แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.
เชียงราย. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2559). แนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2559-2560. สืบค้นเมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2559 จาก http://www.mua.go.th/users/bphe/download/network-mua2559.pdf.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2558). ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร: มปท.

- Proceedings -

1675

สภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
The State and Problems of Internal supervision administration of Buddhist
scripture school department of general education Chiang rai province
พระสุริยนั (สุริโย) หล้าเมือง1* และ โสภา อานวยรัตน์2
Suriyan (Suriyo) Larmuang1* and Sopa Umnuayrat2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียน พระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหา การบริหารงานนิเทศภายใน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและหัวหน้า
ฝ่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 จานวน 105
รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ด้านการให้ความช่วยเหลือ แก่ครูโดยตรง
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม และด้านการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้ เรียน
ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย พบว่าในแต่ละด้านมีข้อที่มีค่าความถี่มากที่สุ ด ได้แก่ ด้านการ ให้ความช่วยเหลือ แก่ครูโดยตรง
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายมีการให้คาปรึกษาในการทาแผนการสอนได้ดีและให้คาปรึกษาซึ่งกันและกัน ด้านการพัฒนา
ทักษะการทางานกลุ่ม ผู้บริหารและคณะครูมีการวางแผนร่วมกัน เลือกปัญหา ที่สาคัญและช่วยกันร่วมกันแก้ปัญหา
และเสริมสร้างทักษะในการทางานแบบกลุ่ม ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ มีการให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการทา
ผลงานและเสริมสร้างความรู้ในด้านเทคนิคและเสริมสร้างความรู้ในรายวิชาที่สอน ด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหาร
มีการวิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างพอเพียง และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ผู้บริหารมีการจัดการเรียนการสอนให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในการทาวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูและทราบถึงวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
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คาสาคัญ: การบริหาร การนิเทศภายใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

Abstract
The purpose of this study was to study the state and problems of internal supervision administration of
the Buddhist scripture school. Department of general education Chiang rai province. To study the development of
the internal supervision administration of the Buddhist scripture school. Department of general education Chiang
rai province. And to compare the state and problems of internal supervision administration of the Buddhist
scripture school. Department of general education Chiang rai province. The research population was the
administrators and heads of the Buddhist scripture school. Department of general education Chiang rai province,
21 schools, academic year 2559, 105 students / person. The research instruments were frequency, percentage,
mean, and standard deviation.
The results of the study on the state and the problem of internal supervision administration of the
Buddhist scripture school department of general education Chiang rai province overall, The five aspects were at
a high level. When considering each aspect. It was found that all aspects had a high level of feedback. Sort by
average order to least. The direct assistance to teachers was followed by professional development, the
development of the curriculum, skill development and classroom action research.
The results of the study suggest that internal supervision administration of the Buddhist scripture school
department of general education Chiang rai province. It was found that each side had the most frequency
values. Direct teacher assistance. The administrators and heads of the departments are consulted on how to
plan and teach each other. The development of group work skills. Administrators and teachers are planning
together to select the most important issues and help them solve problems and strengthen group work skills.
Professional development provides advice on how to do the work and builds up technical knowledge and
enhances knowledge in the subject area. Curriculum development executives have a thorough analysis of the
course and the purpose of the course. And classroom action research. The administrators provide instruction and
counseling on classroom research to teachers and how to collect data.
Keywords: Adminitration, Internal supervision, Buddhist scripture school

บทนา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลาปาง ลาพูน
แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ เป็นกลุ่มที่ 8 เรียกชื่อว่า “กลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 8” โดยมี
ประธานกลุ่มฯ เป็นหัวหน้าบริหารงาน ในกลุ่มนั้น ๆ และต่ อมาปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแบ่งส่วนราชการแผ่นดินแยก
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการออกเป็น 2 ส่วนคือ กรมการศาสนาและสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย
ให้กรมการศาสนาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ในปี
พ.ศ. 2548 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้นมากกว่า 300 โรงเรียน สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้แบ่งเขตกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใหม่เป็น 14 กลุ่ม โรงเรียน
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พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย อยู่ในกลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6
ซึ่งมีจังหวัดพะเยา แพร่ น่านและลาปาง อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน โดยยึดเอาการปกครองของคณะสงฆ์ภาค 6 เป็นที่ตั้ง เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็วในการบริหารจัดการ (สารสนเทศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษาจังหวัด
เชียงราย, 2559, หน้า 10)
การบริหารโรงเรียนในส่วนงานการบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียน จะทาให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ การ
แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ระหว่างบุ ค ลากรที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การนิ เทศภายใน จะท าให้ บุ ค ลากรมี โอกาสได้ รับ ความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทั้งปัญหาของตนเอง เพื่อน ครูและพ่อแม่ มี
การหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้อย่างแท้จริง สามารถที่จะทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพของคน ดังที่กล่าวไว้ว่า การพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่
สมบู รณ์ ในทุ ก ช่วงวัย สามารถบริห ารจัด การการเปลี่ ย นแปลงที่ เป็ น สภาพแวดล้ อ มในการด าเนิ น ชีวิต ได้ อ ย่ างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2560 – 2564, หน้า 1)
และยังสอดคล้องกับ สุกรรณ ทองแบบ (2556, หน้า 26) ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการจัดการของ
บุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือประสานงานกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ฝ่าย
บริหาร มีผู้อานวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน อาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่
กับครู อาจารย์ นักการภารโรงภายในโรงเรียนร่วมมือกันจัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งหากกล่าว
เฉพาะการนิเทศภายในโรงเรียนก็อาจกล่าวได้ว่าการนิเทศภายในเป็นเทคนิคการบริหารจัดการในชั้นเรียนที่มีลักษณะ
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาและการแก้ไข การจัดการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน อัน
ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรทุกคนสามารถทาการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ อย่างไรก็ดีจุดมุ่งหมายของการ
นิเทศภายในมิได้อยู่ที่การตรวจสอบ จับผิด แต่การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมเติมส่วนที่ขาดให้กัน
และกันระหว่างผู้ทาการนิเทศกับผู้รับการนิเทศ เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน
ชัน้ เรียน
การบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียน จะช่วยพัฒนาครูในด้านวิชาการ ในด้านการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 เรื่องการประกันคุณภาพภายใน” ว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลสถานศึกษานั้น ความจาเป็นที่ต้องมีการนิเทศภายในเนื่องจากศึกษานิเทศก์ มีจานวนจากัด เพื่อจะใช้ประโยชน์
สูงสุดจากทรัพยากรบุคลากรภายในโรงเรียนและโรงเรียนเองเป็นผู้เข้าใจปัญหาการเรียนการสอนได้ดี รวมทั้งการ
สร้างความร่วมมื อและการแก้ไขปั ญ หาการท างานร่วมกั น บุ ค ลากรภายในโรงเรียนที่ส ามารถนิ เทศได้ น อกจาก
ผู้ บ ริ ห ารแล้ ว หั ว หน้ า ฝ่ า ยที่ มี ป ระสบการณ์ ค วามรู้ ค วามช านาญก็ ส ามารถ ท าหน้ า ที่ นิ เทศได้ สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เรื่องบุคลากรทางการศึกษา” ว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่ง
เทคนิควิธีนิเทศนั้นสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย จานวนผู้รับการนิเทศ เวลาและทรัพยากร อื่น ๆ
(สุกรรณ ทองแบบ, 2556, หน้า 28)
- Proceedings -

1678

ในส่วนของการบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ถือว่ามีความสาคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องชีว้ ัด
ความสาเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมและเป็นงานสนับ สนุนให้งานวิชาการและงานอื่น ๆ
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่ง มีลักษณะการ
บริหาร ที่แตกต่างจากโรงเรีย นทั่ว ๆ ไป การบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา
ข้อมูลจากสารสนเทศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ปี 2559 พบว่ามีจุดอ่อนซึ่ง
ถือว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขหลาย ๆ ด้านดังนี้ การขาดงบประมาณดาเนินการปรับปรุ งอาคารสถานที่ท่ีเอื้อ
ต่อการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม การไม่สามารถจ้างครูที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชา
ที่จบ เนื่องจากไม่มีงบประมาณที่เป็นอัตราเงินเดือนที่แน่นอน กระบวนการเรียนการสอนมีมาตรฐานต่าเพราะขาดสื่อ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ครูคนเดีย วสอนหลายวิชา ไม่มีความหลากหลายในแง่ของวิชาการ การเข้าสู่ตาแหน่ง
ของผู้บริหารไม่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมตามลาดับจึงทาให้การบริหารจัดการไม่มีคุณภาพอย่างแท้จริง สถานภาพ
ด้านความมั่นคงด้านวิชาชีพของครูต่า ขาดสวัสดิภาพและสวัสดิการสาหรับบุคลากรที่เท่าเทียมกับบุคลากรของรัฐ ครู
ขาดเทคนิคการสอนที่ทันสมัยและเน้นการสอนแบบท่องจา ผู้เรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาส
ทางการศึกษา ผู้เรียนมีความแตกต่างทางสติปัญญา เนื่องจากไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน รับทุกคนที่สมัครเข้า
เรียน ขาดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่ทันสมัย อาคารสถานที่มีบรรยากาศที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้รับ
งบประมาณน้อยไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ แผนยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานไม่ชัดเจน การบริหารการจัดการ
ไม่เป็นระบบ บุคลากรไม่คงที่มกี าร เข้าออกบ่อย เป็นลักษณะการเข้ามาทางานชั่วคราวรอเวลาการได้งานอื่นที่ดีกว่า
จากข้อมูลเบื้องต้นทาให้ทราบถึงการบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่า
มีการดาเนินการอย่างไร ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ว่ามีสภาพและปัญหาอย่างไร รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนาเพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง การบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียน พระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญ หาการบริหารงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ประสบการณ์การ
ทางาน

ความคิ ดเห็ นของผู้ บ ริห ารและหั ว หน้ าฝ่ า ยที่ มี ต่ อ สภาพและ
ปั ญ หาการบริ ห ารงานนิ เทศภายในของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง
(Direct assistance to teachers)
2. ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม
(Group development)
3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional development)
4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)
5. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน (Action research)

สมมุติฐานของการวิจัย
การวิจัยนี้มีสมมุติฐาน (1) ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ สภาพและ
ปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายแตกต่างกัน
(2) ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ สภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศ
ภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน (3) ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายที่มี
ประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ สภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระ
ปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จาก 21 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหาร จานวน 21 รูป/คน และ
หัวหน้าฝ่าย จานวน 84 รูป/คน รวมทัง้ หมดจานวน 105 รูป/คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง สภาพและปัญ หาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2
สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายที่มีต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามั ญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย แบ่งเป็ น 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ค รู
โดยตรง (Direct assistance to teachers) (2) ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม (Group development) (3) ด้าน
การพัฒนาทางวิชาชีพ (Professional development) (4)ด้านการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development) (5) ด้าน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action research) ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดั บ วิเคราะห์ โดย ค่ าเฉลี่ ย (𝜇) ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (𝜎) จ าแนกเป็ น รายข้ อ รายด้ านและ
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ภาพรวม ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended questionnaire) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารงานนิเทศ
ภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์โดยทาการสรุปประเด็นแต่ละ
คาถาม ใช้การแจกแจงความถี่
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพและปัญ หาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ทางาน เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายที่มีต่อสภาพและปัญหา การบริหารงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียน พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยหาค่าเฉลี่ย (𝜇) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) เป็นรายข้อ รายด้านและโดยรวม
และแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ท่กี าหนดแล้วนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
3. ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียน พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน วิเคราะห์โดยใช้
One way analysis of variance ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงนาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น
รายคู่ ใช้การทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparison)
4. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย แบ่งเป็น 5 ด้าน โดยทาการสรุปประเด็นแต่ละคาถามใช้การแจกแจงความถี่

ผลการศึกษา
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ได้ผลการศึกษาดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 105 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
อายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.48 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 52.38 และ มีประสบการณ์
การทางาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.38
ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา จังหวัด
เชียงราย โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง รองลงมาคือ ด้าน
การพัฒนาทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน
ผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย โดยภาพรวมทัง้ 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือ ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง รองลงมาคือ ด้าน
การพัฒนาทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน
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1. ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง พบว่า
สภาพการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการให้คาปรึกษาในการจัดทาแผนการสอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่ายมีการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการให้คาปรึกษาในการจัดทาแผนการสอน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่าย มีการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุม่ พบว่า
สภาพการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการสร้างศักยภาพของทีมและสร้างสรรค์งานให้เป็นเอกภาพของทีม รองลงมาคือ ผู้บริหาร
และหัวหน้าฝ่าย มีการสร้างเสริมแรงจูงใจในการทางานเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ บุคลากร
ปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการสร้างความเข้าใจและตระหนักในการทางานเป็นทีม รองลงมาคือ ผู้บริหารและหัวหน้า
ฝ่าย มีการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก ในกลุ่ม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและหัวหน้า
ฝ่าย มีการดาเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ พบว่า
สภาพการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการทาผลงานทางวิชาการ รองลงมาคือ ผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่ายมีการจัดทาหรือการนานวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่าย มีการเสริมสร้างความรูใ้ นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
ปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการให้คาปรึกษาแนะนา เกี่ยวกับการทาผลงานทางวิชาการ รองลงมาคือ ผู้บ ริหารและ
หัวหน้าฝ่าย มีการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูในด้านบุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมและ
จริยธรรม และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการเสริมสร้างความรูใ้ นสาขาวิชาที่สอน
4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า
สภาพการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการชี้แจงแนะนาครูเรื่องหลักสูตร รองลงมาคือ ผู้บริ หารและหัวหน้าฝ่าย ร่วมกันวาง
แผนการบริหารการจัดการหลักสูตรจากข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการใช้หลักสูตร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
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ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีหลักสูตรไว้อย่างเพียงพอที่จะให้ครูศกึ ษาและนาไปใช้
ปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาหลักสูตร รองลงมาคือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มี
การชี้แจงแนะนาครูเรื่องหลักสูตร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการประชาสัมพันธ์การใช้
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
5. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน พบว่า
สภาพการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บ ริห ารและหัวหน้าฝ่ าย มีก ารน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ให้ เป็ น ที่ประจักษ์แก่ค นทั่ วไป โดยจัดนิ ท รรศการ ร่วม
แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ก ารวิจั ย เชิงปฏิ บั ติ ก ารในชั้น เรีย นภายในสถานศึ ก ษา รองลงมาคื อ ผู้ บ ริห ารและหั วหน้ า ฝ่ า ย
จัดเตรียมตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูเพื่อให้ทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และข้อที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทาวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
ครู
ปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย จัดเตรียมตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยใน ชั้นเรียนแก่ครูเพื่อให้ทราบ
ถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รองลงมาคือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยซึ่งกัน
และกัน ระหว่างเพื่อนครู และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในการ
ใช้สถิตทิ ่เี หมาะสมกับวิธีวจิ ัยที่กาหนด
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่าผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน และประสบการณ์การ
ทางาน โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้านทั้ง 5 ด้าน ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้ เรียน จึงนาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ ใช้
การทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparison) พบว่าด้านการพัฒนาหลักสูตร ความแตกต่างรายคู่ของ
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ที่มีประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี และระหว่าง 11–15 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
และปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร มากกว่าผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ที่มีประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี และ มากกว่า 15 ปี และ
ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน พบว่า ความแตกต่างรายคู่ของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ที่มีประสบการณ์ใน
การทางาน 1-5 ปี และ มากกว่า 15 ปี มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับสภาพและปัญ หาการบริ หารงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มากกว่าผู้บริหาร
และหัวหน้าฝ่าย ที่มีประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี และ 11–15 ปี
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3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย
3.1. ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายควรให้คาปรึกษาในการทา
แผนการสอนและให้ คาปรึกษาซึ่งกันและกัน โรงเรียนควรจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ต่าง ๆ เป็น
กลุ่มและทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมยกย่องผลงานปรากฏชัดเป็นรูปธรรมเป็น
ตัวอย่างในการปฏิบัติ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายมีการติดตามการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีการสร้าง
แรงจูงใจให้ กับบุคลากรในการทาแผนการสอนและแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ผู้บ ริหารและ
หัวหน้าฝ่ายมีการสนับสนุนให้ครูจัดทาแฟ้มสะสมงาน ในโรงเรียนมีการจัดทาแผนทาแผนการสอนอย่างเป็นกลุ่มและมี
การช่วยเหลื อ ในการจั ด กิจ กรรมการเรีย นการสอนอย่ างช่วยเหลื อ ซึ่ งกั น และกั น ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ก ารใช้
หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผูเ้ รียน อบรมให้ความรู้
3.2. ด้านการพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูมีการวางแผนร่วมกัน เลือกปัญหา
ที่สาคัญและช่วยกันร่วมกันแก้ปัญหาและเสริมสร้างทักษะในการทางานแบบกลุ่ม กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจปฏิบัติ
การทางานเป็นกลุ่มเนื่องจากบุคลากรภายในโรงเรียนปริยัติธรรมมีจานวนจากัดจึงจาเป็นต้องร่วมมือกันทางานเพื่อให้
ประสบความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรม ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม มีการจัดอบรมเชิงปฏิ บัติการการทาวิจัยในชั้นเรียนให้กับครู ประสานงานระหว่างกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายมีการสร้างความเข้าใจและตระหนักในการทางานเป็นทีม มีการทางานแบบ
กลุ่มให้คาปรึกษาซึ่งกันและกันและเสนอความคิดเห็นในการประชุมให้ความเห็นพร้อมกันเพื่อให้แผนการพัฒนาการ
เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเสริมสร้างทักษะในการทางานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพและมีความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และมีการให้ทางานเป็นทีม PLC
3.3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ได้แก่ มี การให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการทาผลงานและเสริมสร้าง
ความรู้ในด้านเทคนิคและเสริมสร้างความรู้ในรายวิชาที่สอน ผู้บริหารมีการให้คาแนะนาและปรึกษาเกี่ยวกับการทา
ผลงานได้ดีและทางวิชาการ ติดตามผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เน้นผลภาคปัจจุบัน มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้คิด
นวัตกรรมใหม่ อบรมคุณธรรมแก่ครู มีการเสริมสร้างความรู้ในด้านเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ผู้บริหารและ
หัวหน้าฝ่ายมีการเสริมสร้างความรู้ในสาขาวิชาที่สอน ในโรงเรียนมีการส่งเสริมผลงานด้านศิลปะเป็นเลิศ และใน
โรงเรียนนักเรียนได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ผู้สอน ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อม ๆ กับการเสริมสร้าง
ความรู้ในวิชาที่สอน มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในองค์กร โดยการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ อบรมแก่คนใน
องค์กรและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างสม่าเสมอ
3.4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
อย่างพอเพียง ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อบรมขยายผลให้
เป็นรูปธรรม มีการประชุมจัดทาหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบกิจกรรมให้มีความพร้อมอย่างสม่าเสมอ ประเมิน
ติดตามเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง ผู้บริหารให้ความสาคัญและกระตุ้นผลงาน มีการอบรมพัฒนาหลักสูตรแก่ครู มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
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3.5. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ได้แก่ ผู้บริหารมีการจัดการเรียนการสอนให้คาแนะนาและเป็น
ที่ปรึกษาในการทาวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูและทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เน้นสภาพที่แท้จริงโดยคานึงการวิจัยที่
เป็นรูปธรรม มีการประเมินผลการวิจัยอย่างชัดเจน ในโรงเรียนมีการนาผลงานไปเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ
ร่วมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการนาผลการวิจัยไป
เผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป เสนอการสร้างแรงจูงใจในการวิจัย เช่น รางวัล, ประกาศเกียรติคุณ ในการ
พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทาวิจัย ในชั้นเรี ยนให้กับครู
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการกระบวนการที่เหมาะสม และส่งเสริมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย สามารถนาประเด็นสาคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้
จากผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย สามารถนาประเด็นสาคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา
จั งหวัด เชีย งราย เมื่ อ พิ จ ารณาโดยภาพรวมทั้ ง 5 ด้ าน พบว่ าสภาพการบริห ารงานนิ เทศภายในและปั ญ หาการ
บริหารงานนิเทศภายในมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน และมีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายใน 5 ด้านดังนี้
1.1. ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง พบว่าสภาพและปัญ หาการบริหารงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้นิเทศ
จะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยวิธีการนิเทศแบบต่าง ๆ เช่น การนิเทศแบบคลินิก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพัชรินทร์ ช่วยศิริ (2555) ได้ศึกษา “การศึกษาการดาเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียน
วัดประดู่” พบว่าด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง มีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ และให้การสนับสนุนเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินการนิเทศภายใน ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครูโดยตรงคือ ขาดคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการนิเทศภาระงานของผู้นิเทศมี
มาก ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินการนิเทศควรให้การอบรมกับผู้ท่ีจะต้อง ทาหน้าที่นิเทศจัดประชุมเพื่อติดตาม
ผลการนิเทศ
1.2 ด้ านการพั ฒ นาทั ก ษะการท างานกลุ่ ม พบว่ า สภาพและปั ญ หาการบริห ารงานนิ เทศภายในของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้นิเทศ
ต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัช
รินทร์ ช่วยศิริ (2555) ได้ศึกษา “การศึกษาการดาเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ ” พบว่าด้านการพัฒนา
ทักษะการทางานกลุ่ม มี การพั ฒ นาให้ครูมีทั กษะการท างานกลุ่ม เข้าใจบทบาทของตน รับผิด ชอบหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายตามโครงสร้างการบริหารงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินการนิเทศภายใน ด้านการพัฒนาทักษะ
การทางานกลุ่มคือ มีความแตกต่างกันทางความคิดของครู ครูมีภาระงานมากควรลดภาระงานของครู ควรส่งเสริมให้
ครูยอมรับฟังความคิดของคนส่วนใหญ่
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1.3 ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ พบว่าสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดโอกาสให้ครูได้รับการ
เรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถปรับปรุงการเรียนการสอน เช่น การจัดประชุม การอบรม เยี่ยมชั้นเรีย น แนะนา วิธีสอน
สาธิ ต การสอน ตลอดทั้ งการประเมิ น ครู ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของพั ช ริน ทร์ ช่ ว ยศิ ริ (2555) ได้ ศึ ก ษา
“การศึกษาการดาเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ ” พบว่าด้านการพัฒนาทางวิชาชีพครู มีการอบรมครูเพื่อ
พัฒนาทางวิชาชีพทั้งด้านเทคนิคการสอนและการส่งเสริมให้มีทัศนคติ ที่ดีต่อวิชาชีพครู ปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการนิเทศภายใน ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพคือ ขาดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ที่มีความหลากหลายและไม่
ตรงกับความต้องการควรจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลายและควรส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงวิชาการให้กับครู
1.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่าสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้นิเทศและครูควรร่วมกันใน
การปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตรที่เหมาะสม เช่น การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ การตรวจสอบ
คัดเลือกประเมินสื่อการเรียนการสอนแต่กลุ่มสาระ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรินทร์ ช่วยศิริ (2555) ได้
ศึกษา “การศึกษาการดาเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ ” พบว่าด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้ให้ครูมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และจัดการประชุม อบรม ติดตามและ
ประเมินหลักสูตร ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินการนิเทศภายใน ด้านการพัฒนาหลักสูตรคือ ขาดความรู้และ
ประสบการณ์ของครู ในการจัดทาหลักสูตรใหม่บุคลากรในบางกลุ่มสาระขาดแคลนควรจัดอบรมและให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแก่ครูและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม
1.5 ด้ านการวิ จั ย เชิงปฏิ บั ติ ก ารในชั้น เรีย น พบว่ า สภาพและปั ญ หาการบริห ารงานนิ เทศภายในของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้นิเทศ
สามารถช่วยให้ครูสามารถประเมินผลการสอนของตนเอง ปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองได้ โดยการช่วยครูใน
การทาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรินทร์ ช่วยศิริ (2555) ได้ศึกษา “การศึกษาการดาเนินงาน
นิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ ” พบว่าด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มีการดาเนินการ ให้ครูนาการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินการนิเทศภายใน ด้าน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนคือ ขาดความรู้ด้านเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการใน ชั้นเรียนของ ครูควรให้ความรูแ้ ละ
คาแนะนาในการจัดทาวิจัยที่ถูกต้องแก่ครู
ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ หะมะสูดิง มามะ (2556) ได้ศึกษา “บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา” ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันโดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้านทั้ง 5
ด้าน พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงนาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ ใช้การทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparison)
เมื่อตรวจสอบค่าของเชฟเฟ่ กลับพบว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
สภาพบริบทของสถานศึกษามีความแตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามมี ประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน จึงมี
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แนวคิดและมุมมองที่มีต่อด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่แตกต่างกัน จึงทาให้
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย สภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย พบว่ามีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ แยกเป็นรายด้าน คือ
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายควรดาเนินการให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพิ่มขึ้น อาจใช้รูปแบบของ PLC หรือการโค๊ชชิ่ง โดยมีการกาหนดกรอบ
การดาเนินการให้ชัดเจนมากขึน้
2. ด้านการพัฒ นาทักษะการทางานกลุ่ม พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย ให้การ
สนับสนุนในด้านงบประมาณ บุคลากร และผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการดาเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ดังนั้น
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายควรดาเนินการให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ บุคลากร และดาเนินการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร โดยกาหนดกรอบงบประมาณในการดาเนินการให้ชัดเจนมากขึน้ เช่น งบประมาณการผลิตสื่อ เป็นต้น
3. ด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ พบว่าที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการเสริมสร้างความรูใ้ น
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ และผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการเสริมสร้างความรู้ในสาขาวิชาที่
สอน ดังนั้นผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายควรดาเนินการให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพ โดยการเข้าอบรมตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัด
อบการอบรม เมื่ออบรมเสร็จแล้วให้กลับมาขยายผลการอบรม เป็นต้น
4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีหลักสูตรไว้อย่างเพียง
พอที่จะให้ครูศึกษาและนาไปใช้ และผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย มีการประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอน ดังนั้นผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายควรดาเนินการจัดหลักสูตรให้เพียงพอและให้ครูมีส่วนร่วมในการใช้หลักสูตร
โดยกาหนดรายละเอียดให้ชัดเจน
5. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้นผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย
ควรดาเนินการในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา เช่น การให้คาปรึกษาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้วิธีการกระบวนการวิจัยที่เหมาะสม มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทาวิจัยในชั้นเรียนให้กับครู
โดยมีการกาหนดกรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการให้ชัดเจนมากขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ สภาพและปัญหาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียน พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องสภาพและปัญ หาการบริหารงานนิเทศภายในของโรงเรียน พระปริยัติ
ธรรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั งหวั ด เชี ย งราย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ด้ ว ยดี ขออนุ โมทนาขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาและ
คณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทถวายความรู้ท่หี ลากหลายและมีประโยชน์แก่อาตมภาพ
ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภา อานวยรัตน์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ที่ได้ให้คาปรึกษา
แนะนา พร้อมทัง้ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข จนทาให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีเ้ สร็จสมบูรณ์
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ขอกราบขอบพระคุ ณ พระครูศ รีพิ พิ ธ ธารง และขออนุ โมทนาขอบคุ ณ นางณั ฐภรณ์ ท้ าวแพทย์ และ
นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน ที่ได้ให้การอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและได้ให้คาแนะนาแก้ไข
ข้อบกพร่องจนมีความถูกต้องและสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ที่ได้เมตตาให้
ใช้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ได้แก่ โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ โรงเรียนราชคฤห์
วิทยา โรงเรียนห้วยข้าวก่าวิทยา โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา โรงเรียนนาปรังวิทยา โรงเรียนวัดปัวดอย โรงเรียนวัดป่าแขม
วิทยา โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธารามวิทยา เป็นพื้นที่ทดลอง
ใช้เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ และได้ให้ความช่วยเหลือ ทุกด้าน
ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ที่ได้เมตตา
ให้ใช้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จานวน 21 โรงเรียน เป็นพื้นที่การศึกษา อานวย
ความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน จนทาให้การศึกษาสามารถดาเนินการผ่านพ้นไปด้วยดี
ขออนุโมทนาขอบคุณ เพื่อนสหธรรมิก อุบาสก-อุบาสิกา และกัลยาณมิตรทั้งหลายผู้ท่ใี ห้การอนุเคราะห์
ข้อมูลและมีสว่ นร่วมและเกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้
ขอระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครู อุปัชฌาย์
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทัง้ หลายที่ได้มสี ่วนทาให้อาตมภาพเกิดสติ ปัญญา มีความรู้ ความสามารถ มีความมานะ
พยายาม มีความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ นานาในการศึกษาครัง้ จนทาให้กระบวนการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยสาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
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